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                           INLEIDING 

================================================================ 

 

1. De gemeente Ooststellingwerf: feiten en ontwikkelingen 

 

De gemeente Ooststellingwerf ligt in het zuidoosten van de 

provincie Friesland. Een blik op de landkaart laat zien, dat 

het een centrale ligging heeft in de drie noordelijke 

provincies. Grotere plaatsen als Drachten, Assen, Groningen, 

Leeuwarden, Emmen en Zwolle liggen niet zover weg. 

 

Naar oppervlakte gerekend, is deze natuurrijke gemeente één 

van de grotere in Friesland met ongeveer 22650 hectare. Het 

aantal inwoners bedroeg op 1 januari 1930 14461, op 1 janua-

ri 1960 waren dat er 18788. (1) 

 

Dertien kleine en grotere dorpen telt de gemeente: Appel-

scha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Langedijke, Haule, 

Haulerwijk, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde 

(hoofdplaats sinds 1886), Ravenswoud en Waskemeer. (2) 

 

Dat Ooststellingwerf staatkundig tot de provincie Friesland 

behoort, wil zeker niet zeggen, dat dit gebied "Fries" is. 

Op de grens van Friesland en Drenthe gelegen, is de streek 

te typeren als een "overgangsgebied", niet alleen qua land-

schap, maar ook maatschappelijk, cultureel én taalkundig. 

Het Saksische dialect "Stellingwerfs" is de streektaal, al-

hoewel lang niet iedereen "krumme proat". Vooral in het 

noorden van de gemeente, boven de rivier de Tjonger, wordt 

meer Fries gesproken. 

 

Voor een niet onbelangrijk deel hangt het karakter van de 

streek samen met de natuurkundige gesteldheid van het ge-

bied: het noorden vlak, het zuiden afwisselend bebost en het 

oosten zandgrond met nog levend hoogveengebied (Fochtelooër-

veen). De al genoemde Tjonger, de Linde en de Opsterlandse 

Compagnonsvaart doorstromen dit gebied. 
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Voordat in de loop van de 18e en de 19e eeuw de exploitatie 

van hoogveen ter hand genomen werd, was Ooststellingwerf 

zuiver agrarisch gebied. Deze zogenaamde verveningen hadden 

plaats in het noorden van de gemeente - Haulerwijk dankt er 

zijn ontstaan aan - en rond Appelscha en Fochteloo. Na 1870 

(Haulerwijk) en 1880 (Appelscha) nam de betekenis van de 

veenderij als bestaansbron af. 

Hoofdmiddel van bestaan wordt opnieuw de landbouw. (3) 

De kleine boerenbedrijfjes brachten echter weinig op en 

leidden, samen met de snel toenemende bevolking in de jaren 

dertig tot grote werkloosheid. De crisisjaren, veroorzaakt 

door een inzinking van de wereldeconomie, deden zich dan ook 

vooral hier gelden. 

In 1936 was ruim 15% van de mannelijke beroepsbevolking, 

hoofdzakelijk bestaande uit landarbeiders, het hele jaar 

werkloos. Het werkloosheidsverschijnsel was en is één van de 

belangrijkste structurele problemen van Ooststellingwerf. 

Gelet op de omstandigheden is het niet verwonderlijk, dat 

het welvaartsniveau in deze gemeente op een veel lager peil 

stond dan elders in Friesland. 

Als één van de eerste gemeenten in ons land, kreeg Ooststel-

lingwerf het stempel "noodlijdend" opgedrukt: zij kwam onder 

"curatele" te staan van de staat. Dat betekende, dat "de 

centrale overheid bereid was, de gemeenten, die de status 

van noodlijdendheid hadden verkregen, extra financiële steun 

te verlenen, mits deze gemeenten bereid waren bepaalde 

voorwaarden, zg. noodlijdendheidsvoorwaarden, na te leven". 

(4) 

"Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, had onze gemeente, 

vergeleken met de overgrote delen van de rest van het land 

(..) een enorme achterstand op haast elk gebied". (5) 

Vijf jaren Duits bewind hebben ook in Ooststellingwerf spo-

ren achtergelaten. 

Het is hier niet de plaats allerlei gebeurtenissen van mei 

1940 tot april 1945 in deze gemeente te gaan opsommen. Dat 

is een zaak voor archiefonderzoekers en historici. (6) 

Enige feiten over deze periode mogen mijns inziens niet 

ontbreken. 
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Een aantal inwoners van de gemeente heeft door de oorlog het 

leven verloren. Twee soldaten sneuvelden in de meidagen van 

1940. Zeven mensen kwamen ten gevolge van verzetswerk om: 

M. van Emst te Appelscha (oud-gemeenteraadslid), A. Lok te 

Ravenswoud (schoolhoofd), A. Hoks te Haulerwijk, L.C. Bakker 

te Oosterwolde, A. Faber te Oldeberkoop (politieman), 

J.W. v.d. Hoek te Oosterwolde en L. Middendorp te Donker-

broek. (7) 

Drie inwoners van Appelscha vonden tijdens de meistaking van 

1943 de dood. 

In een concentratiekamp in Duitsland stierf de Jood 

S. van Hasselt met zijn gezin. Hij was hoofd van de openbare 

lagere school te Waskemeer. 

Door de verzetsbeweging K.P. zijn drie inwoners door hun 

pro-Duitse handel en wandel vermoord. 

Diverse Duitse en geallieerde vliegtuigen zijn met name in 

de periode 1943-1944 op het grondgebied van onze gemeente 

neergestort, al of niet met fatale afloop voor de piloten. 

Het onderbrengen en verzorgen van evacué's uit verschillende 

delen van het land, met name uit Den Helder, was vanaf 1943 

een extra zorg voor het gemeentebestuur. 

Als officiële datum van de bevrijding van de gemeente wordt 

13 april 1945 aangehouden. Als bevrijders werden Franse 

parachutisten en Canadezen ingehaald. (8) 

 

Na de oorlog gaat het langzamerhand bergopwaarts met de ge-

meente. De industrievestiging komt op gang, vooral in 

Oosterwolde en, in mindere mate, in Appelscha en Haulerwijk. 

Niet alleen de industrie, maar ook het wegennet, 

onderwijsvoorzieningen, woningbouw, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en ook culturele en recreatieve 

activiteiten nemen in omvang en belangrijkheid toe. 

De aanwijzing van deze gemeente tot ontwikkelingsgebied (sa-

men met een aantal andere gemeenten in Zuidoost-Friesland) 

in het begin van de vijftiger jaren heeft daar het hare aan 

bijgedragen. 

De werkgelegenheid kreeg door de industrie nieuwe kansen. 

Het is in deze periode, dat Oosterwolde, in 1959 aangewezen 

als secundaire industriekern, meer en meer een centrum-

functie gaat vervullen. 
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Noten 

(1) Cijfers ontleend aan de gemeentebegrotingen 1931 en 

 1961. 

(2) Ravenswoud is ingesteld bij raadsbesluit van 

 09.12.1952 en Waskemeer bij raadsbesluit van 

04.12.1953; inventarisnummers 39 en 40. 

(3) Deze informatie is, evenals de andere economische 

 gegevens, ontleend aan een rapport van het 

Economisch Technologisch Instituut voor Friesland 

(ETIF), getiteld "Welvaartsproblemen van de gemeente 

Ooststellingwerf"; rapport nummer 189, uitgebracht mei 

1950. Lezing van dit rapport wordt aanbevolen; 

inventarisnummer 35. 

(4) Bladzij 91, Gemeentefinanciën, deel 2, 2e druk, 

 Samson, 1969. 

(5) Aldus burgemeester Bontekoe in zijn rede ter gelegen- 

heid van de officiële opening van het bejaardencentrum 

"Rikkingahof" te Oosterwolde op 14 oktober 1958. Voor 

degene, die in 't kort iets van de geschiedenis van de 

gemeente wil weten, is deze rede de moeite van het le-

zen waard; inventarisnummers 1973-1974. 

(6) Over de oorlogsperiode in onze gemeente is weinig 

gepu-bliceerd, zeker niet integraal. De 

archiefbibliotheek kan hierover informatie 

verschaffen. 

(7) Gegevens zijn ontleend aan inventarisnummer 36 van de 

 "Inventaris van het archief van de Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand". 

Niet genoemd is D. de Vries te Haulerwijk, die op 

13.09.1947 overleed aan de gevolgen van het verzets-

werk. 

(8) Het ging om het "3e Regiment Chasseurs Parachutistes 

 Français" en de "A-Company" van de "Westminster 

Regiment (Motor)" van de "Canadian Army Overseas". 

Gegevens zijn ontleend aan inventarisnummer 34. 
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2. De geschiedenis van het gemeentebestuur 

 

Reeds vanaf de totstandkoming van de gemeentewet in 1851 

staat aan het hoofd van de gemeente: de gemeenteraad. Aan 

deze raad is de "regeling en bestuur van de huishouding van 

de gemeente overgelaten", zegt artikel 153 van de (oude) 

Grondwet. 

De andere bestuursorganen in de gemeente zijn: het college 

van burgemeester en wethouders (nader te noemen: B&W) en de 

burgemeester. Het college van B&W vormt het dagelijks 

bestuur van de gemeente. Dit bestuur heeft vele bevoegdheden 

en plichten, die voor een groot deel in talrijke wetten 

(waaronder de gemeentewet) zijn vastgelegd. Daarnaast heeft 

de burgemeester, die tegelijk ook voorzitter van de 

gemeenteraad is, speciaal tot taak de handhaving van de 

openbare orde. 

De bevolking van de gemeente bepaalt de samenstelling van de 

gemeenteraad, de raad kiest de wethouders en de burgemeester 

wordt benoemd door de Kroon (Koningin en ministers). 

 

Van 1930-1941 telt de Ooststellingwerfse gemeenteraad 15 le-

den, van 1945-1959 17. 

Tot 1 januari 1957 vormen 2 wethouders samen met de burge-

meester het dagelijks bestuur. Omdat "in een gemeente als 

Ooststellingwerf, welke in volle ontwikkeling is, door het 

college van B&W vele en velerlei taken te verrichten zijn en 

het aantal dezer taken zich vooral de laatste jaren heeft 

uitgebreid", besluit de gemeenteraad in 1956 met ingang van 

1 januari 1957 3 wethouders te benoemen. (1) 

 

Behalve in en een korte periode na de Tweede Wereldoorlog 

heeft deze vanouds geldende bestuursstructuur van de ge-

meente van 1930-1960 (de periode, die deze inventaris 

beschrijft), geen ingrijpende wijzigingen ondergaan. 

Nadat hier op 11 mei 1940 de Duitsers arriveren, krijgt de 

burgemeester op 15 mei de eerste aanwijzingen vanuit de 

Ortskommandantur te Heerenveen. 
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Het "Befehl !" op het schriftelijke stuk laat aan duidelijk-

heid niets te wensen over. (2) Met de gemeenten Smallinger-

land, Opsterland, Haskerland, Weststellingwerf, Utingera-

deel, Doniawerstal, Heerenveen en Lemsterland valt Ooststel-

lingwerf onder de Ortskommandantur Heerenveen. 

Bij verordening van 11 augustus 1941 bepaalt de Rijkscommis-

saris voor het bezette Nederlandse gebied onder meer, dat de 

werkzaamheden van de gemeenteraden en de colleges van B&W 

blijven rusten. Evenzo die van de commissies, voorzover de 

burgemeester dat bepaalt. Op 29.09.1941 neemt hij dat be-

sluit voor wat betreft de werkzaamheden van de commissie van 

bijstand in het beheer van het gemeentelijk grondbedrijf, de 

commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering en de 

commissie van samenwerking voor bijzondere noden. De taken 

van genoemde colleges worden door de burgemeester waargeno-

men. (3) De wethouders verdwijnen echter niet en blijkens de 

notulen blijft de burgemeester ook met de wethouders verga-

deren. "Zij bleven in het nieuwe stelsel gehandhaafd, doch 

zij kwamen in een ambtelijke en van de burgemeester, die hen 

met toestemming van het toezichthoudend orgaan benoemd en 

ontslaat, afhankelijke positie te verkeren ..." (4) 

Op 28 augustus 1941 vergadert de gemeenteraad voor 't laatst 

in oorlogstijd. In de notulen van het besloten gedeelte van 

deze vergadering is te lezen, dat de burgemeester zich voor-

stelt "de openbare vergadering straks te zullen sluiten als 

elke andere vergadering en hij het zou waarderen dat door de 

raadsleden bij die gelegenheid niet wordt gesproken. Spreker 

kan het gevoelen van alle leden wel peilen". (5) 

Dat wil niet zeggen, dat de gemeenteraad vanaf de bezetting 

tot aan 28 augustus 1941 "normaal" heeft gefunctioneerd. De 

Commissaris der Koningin in Friesland wijst de burgemeesters 

in zijn circulaire van 23 mei 1940 erop, dat zijns inziens 

de raadsvergaderingen zich moeten bepalen tot een zuiver 

technische behandeling van de aan de orde zijnde onderwer-

pen. "Een waardering van en uiteraard kritiek op de huidige 

situatie dient volstrekt achterwege te blijven". (6) 



Vanaf augustus 1940 worden de agenda's van de 

raadsvergaderingen volgens voorschrift ook toegezonden aan 

de "Beauftrager des Reichskommissars" in Friesland. 
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Al eerder, namelijk in juli 1940, is bepaald, dat gemeente-

raadsleden van de CPN hun werkzaamheden moeten neerleggen. 

Op 27 juli 1940 krijgt het enige communistische raadslid 

J. Herder dit persoonlijk te horen van de burgemeester, die 

hem een brief van dergelijke strekking overhandigt. 

Burgemeester mr. G.A. Bontekoe krijgt dus vanaf september 

1940 een belangrijke positie in het bestuur van de gemeente. 

Reeds voordat Nederland betrokken raakte in de Tweede 

Wereldoorlog, verhinderde hem de angst daarvoor, zijn ambt 

uit te oefenen, en wel vanaf november 1939. Op 15 mei 1940 

treedt hij weer in functie. 

Hij duikt onder op 24 juli 1944. "Der Generalkommissar für 

Verwaltung und Justiz", Wimmer, ontslaat hem op 5 december 

1944 met onmiddellijke ingang. Na de bevrijding van de ge-

meente op 13 april 1945 duurt het tot 1 mei 1947, voor hij 

weer burgemeester is. In zijn afscheidsrede op 26.02.1965 

vertelt hij dat de oorlog voor hem "één voortdurende nacht-

merrie" was. 

"Maar er was reeds iets van de dreiging van de komende oor-

log in de lucht en allengs ging ik daar zwaar onder gebukt, 

omdat ik het als onafwendbaar zag en verschrikkingen ver-

wachtte van de afschuwelijke omvang als in landen als Polen, 

Griekenland en Joegoslavië werkelijkheid zijn geworden, waar 

tot een derde deel van de bevolking is uitgeroeid. 

Mijn werkkracht werd er door verlamd, weinig mogelijkheden 

waren er trouwens voor de gemeente. Het politiebeleid was 

sterk gericht op N.S.B.-activiteiten, helaas in 

Ooststellingwerf talrijker dan elders in Friesland. Toen 

kwam de oorlogstijd, waarin men blij was als er weer een dag 

zonder noodlottige gebeurtenissen verstreken was, een 

periode die één voortdurende nachtmerrie was voor ieder die 

op een verantwoordelijke post stond. Het onderduiken in 

1944, een op zichzelf moeilijke beslissing, bleek de 

bevrijding van een loden last, welke bezwaren en gevaren 

daar ook aan verbonden waren." (7) 



Na zijn vertrek in 1944, neemt eerst wethouder 

A.J. van Weperen zijn functie waar, daarna (vanaf ongeveer 

oktober 1944) de N.S.B.-wethouder L. Kok. Deze Kok vervangt 

met ingang van 1 juli 1944 wethouder H. Vondeling. Op 

24 februari 1945 wordt een nieuwe burgemeester benoemd: de 

N.S.B.'er J. van Weperen. 
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Deze blijft in functie tot het einde van de oorlog. Tussen 

24.08.1944 en 08.05.1945 vergadert de burgemeester met de 

wethouders niet. 

Na de bevrijding geldt ook voor deze gemeente de bijzondere 

staat van beleg. De regering vindt het namelijk nodig in de 

moeilijke overgangstijd naar normaal bestuur, "een orgaan te 

scheppen - Militair Gezag geheten -, dat met behulp van de 

hem toegekende bevoegdheden en in nauwe samenwerking met het 

burgerlijke gezag alle maatregelen zal nemen voor de handha-

ving van orde en rust en tot het verzekeren van zoodanige 

omstandigheden, dat het burgerlijk gezag spoedig in staat 

zal zijn, weer op normale wijze te functioneren. (8)  

Onze gemeente komt te vallen onder district Drachten van het 

Militair Gezag. 

In de tijdelijke bestuursvoorziening van de gemeente voor-

ziet een aantal Koninklijke Besluiten, te weten die van 

31 juli 1944, houdende vaststelling van het Besluit 

Tijdelijke Bestuursvoorziening, Stbl. E 60, van 5 september 

1944, houdende vaststelling van het Besluit Tijdelijke 

Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten, Stbl. E 86 

(gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 12 april 1945, Stbl. F 

43) en die van 12 april 1945, houdende vaststelling van het 

Besluit Tijdelijke Voorziening Gemeenteraden, Stbl. F 45. 

Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 05.09.1944 bepaalt: 

"Het college van burgemeester en wethouders oefent, tot aan 

het tijdstip waarop de gemeenteraad voor het eerst in verga-

dering bijeenkomt, alle bevoegdheden van de raad uit, alsme-

de die van de commissies, voorzover deze door of namens het 

gemeentebestuur of krachtens de wet met een taak van be-

stuur, beheer of toezicht in de gemeente zijn belast", ter-

wijl het (gewijzigde) artikel 4, lid 1, zegt: 

"Totdat de raad wethouders heeft benoemd, bestaat het colle-

ge van burgemeester en wethouders uit de burgemeester of de-

gene, die hem vervangt, degenen, die op 10 mei 1940 wethou-

ders waren, voor zoover zij niet op of na dien datum lid, 



sympathiserend lid of begunstiger waren van een nationaal-

socialistische of fascistische organisatie, (...) alsmede 

uit hen, die door onzen Commissaris in de provincie, het 

college van burgemeester en wethouders gehoord, tot lid van 

dat college worden benoemd". 

 

 

- VIII – 

Dit aldus gevormde college bestond in Ooststellingwerf uit 

waarnemend burgemeester H. Vondeling en de wethouders 

Ad. Vondeling en ds. A. Mollema in de periode 8 mei 1945 - 

14 november 1945. (9) 

Van 19 november 1945 tot 29 augustus 1946 heeft zitting een 

tijdelijke gemeenteraad, die als volgt tot stand komt. Op 

aanbeveling van de waarnemend burgemeester benoemt de 

waarnemend Commissaris der Koningin 51 leden van een 

kiescollege, dat op zijn beurt de 17 leden van de raad moet 

kiezen. 

De leden van dat kiescollege (driemaal zoveel als het aantal 

wettelijk toegestane raadsleden) moeten worden geacht het 

vertrouwen van de inwoners der gemeente tijdens de vijande-

lijke bezetting te hebben behouden of verkregen en moeten 

aan een aantal eisen voldoen. Bij het benoemen van dit col-

lege en het samenstellen van de aanbeveling moet ernaar wor-

den gestreefd, dat de voornaamste geestelijke en 

maatschappelijke stromingen in de gemeente daarin naar 

evenredigheid vertegenwoordigd zijn. 

Voor het opstellen van de aanbeveling heeft de burgemeester 

zich laten voorlichten door een commissie van vertrouwens-

mannen, die bestond uit de heren H.J. Bergveld (CHU), 

L.J. de Boer (Ned. Volks Beweging), M. de Boer (AR), 

H.C. Groeneveld (SDAP), H. Postma (VDB) en P. van Praag 

(CPN). Ieder lid van het kiescollege brengt één stem uit op 

de lijst van zijn keuze. Uiteindelijk worden de 17 leden op 

5 november 1945 door B&W toegelaten tot de tijdelijke 

gemeenteraad. Deze raad heeft 8 x vergaderd, totdat de 

"normaal" gekozen raad van 26 juli 1946 voor 't eerst op 

29 augustus 1946 bijeenkomt. Opvallend groot bij deze eerste 

verkiezingen na de oorlog was het aantal blanco en 

anderszins ongeldige stemmen, nl. 251 en 134, op een totaal 

van 8020, ofte wel 4,8%! De raad bestuurt normaal 4 jaar, 

maar van 1946- 1949 3 jaar en van 1953-1958 5 jaar. (10) 



Hieronder wordt nog één zaak uit de moeilijke overgangstijd 

na de bevrijding belicht, nl. de zuivering van het 

overheidspersoneel, de positie van de burgemeester buiten 

beschouwing gelaten. 

De vraag, waarbij het gaat om zuivering, is: Welke personen 

in overheidsdienst hebben in de oorlogsperiode de verdenking 

op zich gelaten van een niet-vaderlandslievende houding? 
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Regelingen, om ervoor te zorgen, dat het ambtelijk apparaat weer 

het vertrouwen van de bevolking mocht genieten door de zuivering, 

waren de Zuiveringsbesluiten van 1944 en 1945. In de allereerste 

periode na de bevrijding komt de zuivering in het noorden van het 

land voor rekening van het Militair Gezag. De Districts Militaire 

Commissaris te Drachten stelt hier een adviescommissie in om hem 

voor te lichten in deze zaak. 

De heren J.W. Fase en H.C. Groeneveld waren respectievelijk 

voorzitter en secretaris van deze adviescommissie, waarvan ook 

L. Gorter, hoofdcommies ter secretarie, deel uitmaakte. In 6 

gevallen heeft deze zuivering voor de betrokken ambtenaren tot 

ontslag geleid. Bij dezen behoort ook gemeentesecretaris 

R. Zonderman. De heer R. Oosterwijk neemt eerst zijn taak waar en 

volgt hem op per 5 juni 1947. 

 

Noten 

(1) Aldus een aantal overwegingen, die hebben geleid tot 

 het besluit van de gemeenteraad van 29.09.1956, 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij besluit van 

07.01.1957, nr. 194; inventarisnummer 347. 

(2) Inventarisnummer 1277. 

(3) Het betreft hier de "Achtste Verordening van den 

 Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse 

gebied, betreffende bijzondere maatregelen op 

administratiefrechtelijk gebied", nr. 152 van 

11.08.1941. 

(4) Aldus het rapport van een commissie uit de Nederlandse 

 Bond van Gemeente-ambtenaren, belast met de 

opstelling van een functie- en taakanalyse van de 

gemeentesecretaris alsmede met de beschrijving van 

diens positie in het algemeen, 29.08.1949, blz. 37, 

38; boek aanwezig in de archiefbibliotheek. 

(5) Inventarisnummer 8. 

(6) Inventarisnummer 338. 

(7) Uit: "Redes, uitgesproken ter gelegenheid van het 

 afscheid van burgemeester BONTEKOE op vrijdag 

26.02.1965", zie archiefbibliotheek. 

(8) Aldus een circulaire van de Staf Militair Gezag, 

 sectie I, van 02.04.1945, nr. 1912/3/3, gericht 



o.a. aan de burgemeesters in Friesland; 

inventarisnummer 44. 

(9) De benoeming van deze wethouders blijkt niet uit 

 schriftelijke besluiten, maar uit de notulen van de 

vergadering van B&W van 08.05.1945; inventarisnummer 

18. Op 10 mei 1940 waren wethouders H. Vondeling en 

A.J. van Weperen. 

(10) De afwijkende zittingsduur vindt zijn grondslag in de 

 wetten van 01.03.1946, Stbl. G 41 en 23.07.1953, 

Stbl. 362. 
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3. De geschiedenis van de bewaring en ordening van het archief 

 

Vanaf maart 1981 bevinden het statisch archief en een groot 

deel van het semi-statisch archief van de gemeente Ooststel-

lingwerf zich in de archiefbewaarplaats in het nieuwe ge-

meentehuis aan de Brink te Oosterwolde. 

Deze archiefbewaarplaats voldoet aan de daarvoor gestelde 

eisen en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Fries-

land bij besluit van 29.04.1982, afdeling archief en 

documentatie, nr. 32539-80. Bij zijn besluit van 16 juni 

1982, nr. 8, wees de gemeenteraad deze archiefbewaarplaats 

als zodanig aan. 

Het archief van de Ambtenaar Burgerlijke Stand en een aantal 

archiefbescheiden betreffende de bevolkingsregistratie 

bevinden zich in de archiefkluis van de afdeling Bevolking 

van de secretarie. 

 

Vóór 1981 is het archief op verschillende plaatsen bewaard. 

Bij de verbouw van het gemeentehuis in 1929 werd een nieuwe 

archiefruimte gebouwd. 

In 1964 worden ook de bergruimte en de oude politiecellen in 

het gemeentehuis omgebouwd tot archiefkluis. De inrichting 

van deze kluis wordt in 1970 verbeterd, samen met de oudere 

kluisruimte. Ruimtegebrek en inwerkingtreding van bepalingen 

van de Archiefwet en het Archiefbesluit per 1 mei 1968 spe-

len hierbij een belangrijke rol. (1) 

In verband met nieuwbouw van het gemeentehuis van 1978-1981 

zijn deze kluisruimten komen te vervallen. Een groot deel 

van het archief is gedurende die periode ondergebracht op 



een zolder boven de garage van de dienst Openbare Werken aan 

de Kuipenstreek te Oosterwolde. Daarbij was ook het "oude" 

archief van de gemeente van ongeveer 1816-1930, dat in 1966 

is geïnventariseerd. Tot ongeveer 1920 werden de 

archiefstukken chronologisch geordend. Maar, zo schrijven 

B&W aan de gemeenteraad op 13 augustus 1919: ".. de 

tegenwoordige registratie voldoet niet meer aan de eischen 

des tijds. Hoe dikwijls komt het niet voor, dat de geheele 

correspondentie over een bepaalde zaak moet worden 

geraadpleegd. Volgens de bestaande registratie, welke 

bovendien niet voldoende is bijgehouden, is het geen 

uitzondering, dat daarvoor een paar dagen met aansporingen 

in het archief moeten worden besteed. 
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Ons voorstel is nu dit stelsel te vervangen door het decima-

le registratuursysteem, volgens hetwelk de geheele 

correspondentie van een zaak, hoe omvangrijk ook, in een 

ondeelbaar oogenblik is te vinden". (2) 

Op 20 augustus 1919 besluit de gemeenteraad het hiervoor be-

nodigde geld beschikbaar te stellen. 

Voor invoering van dit systeem van zaaksgewijze ordening met 

ingang van het jaar 1920 sloot de gemeente een overeenkomst 

met de Vereniging "Het Nederlandsche Registratuurbureau". 

Vermeldenswaardig is, dat deze overeenkomst van gemeentewege 

mede werd ondertekend door burgemeester Falkena, die op de 

secretarie van de gemeente Zaandam nog had samengewerkt met 

de bekende heer Zaalberg. Ook de opvolger van de heer Falke-

na, E. van Douwen, was geen onbekende in registratuurkrin-

gen. (3) 

Als vaste medewerker van de Vereniging, was de 

gemeentesecretaris van Smallingerland, de heer S. Israëls, 

nauw betrokken bij invoering van dit stelsel in onze 

gemeente. In 1920 bedroegen de kosten van dienstverlening 

f 300,00, in de jaren daarop volgend f 100,00 per jaar (ter 

vergelijking: in 1959 gaf de gemeente aan het archief uit 

f 233,80). (4) 

Per 01.01.1922 werden de werkzaamheden en dienstverlening 

overgenomen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

 

Met de beschrijving van het archief hebben zich in de loop 

der tijd diverse personen beziggehouden. Mede daardoor waren 

er op een gegeven moment 5 dossierinventarissen van het 



semi-statisch archief, die in 1982 zijn samengevoegd tot 

één. Abnormale tijdsomstandigheden, zoals oorlog(sdreiging) 

hebben de nodige zorg aan het archief bemoeilijkt. Dat geldt 

duidelijk voor de perioden 1914-1918 (5) en 1940-1945. In 

een rapport, gedateerd 6 juni 1944, waarschuwt 

gemeentesecretaris Zonderman de burgemeester, dat door 

personele problemen ... "de registratuur - één der 

hoofdfundamenten, waarop het gebouw der 

gemeenteadministratie is opgetrokken - geheel dreigt te 

worden ontwricht, wat op zichzelf weer remmend werkt op de 

goede gang van de administratie ...". (6) 

Het belang van goede archiefverzorging werd zelfs (of juist) 

in crisistijd onderkend! 
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Een belangrijke lacune in het archief is het ontbreken van 

de gemeenterekeningen 1931-1947. De bijlagen bij deze reke-

ning zijn er ook niet meer. Van de financiële administratie 

uit die tijd zijn alleen de grootboeken van inkomsten en 

uitgaven 1931-1936 bewaard gebleven. 

 

Organisatorisch bezien viel de uitoefening van de registra-

tuur - en archieftaak, jaren lang onder de 2e Afdeling ter 

secretarie (Algemene Zaken). Per 1 augustus 1949 wordt een 

aparte afdeling "registratuur en expeditie" gevormd. (7) 

Vanaf ongeveer 1958 is sprake van een afdeling Interne Za-

ken. Na een verbouwing van het (oude) gemeentehuis in 1964, 

beschikt deze afdeling over een eigen ruimte. 

Blijkens een rapport van de chef van de afdeling Interne Za-

ken heeft het nog tot in de jaren zeventig geduurd voor het 

gehele archief onder de zorg van deze afdeling is gekomen. 

(8) Vanaf de tijd, dat z'n beslag kreeg, is die situatie 

niet meer gewijzigd. 

 

Noten 

(1) Rapport chef Interne Zaken d.d. 05.12.1968 aan B&W; 

 inventaris Gemeente-archief na 1960. 

(2) Inventaris Gemeente-archief 1816-1930, nr. 307. 

(3) Als burgemeester der gemeente Baarderadeel had 

 Van Douwen zitting in een commissie voor de 

samenstelling van een gemeentelijk registratuurplan 

(uit: "10 jaren gemeentelijke registratuur 1922-1932, 

uitgave registratuurbureau VNG). Van Douwen was 



burgemeester van Ooststellingwerf van 15.05.1928 tot 

01.02.1938. 

(4) Inventarisnummer 270. Aansluiting bij het registra-

tuurbureau van de VNG kostte f 218,00 samen dus 

f 451,80. 

(5) Zie het eerdergenoemde raadsvoorstel van 23.08.1919, 

 noot 2. 

(6) Inventarisnummer 976. 

(7) Bron: "Persoonsdossier" van de heer E.R.B. Lamberts 

 (inventaris Gemeente-archief na 1960). 

(8) Rapport chef Interne Zaken d.d. 11.06.1970 over het 

 programma van eisen in verband met de uitbreiding 

van het gemeentehuis; inventaris Gemeente-archief na 

1960. 
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4. Verantwoording van de inventarisatie 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik vermeld, dat het archief van 

de gemeente en haar wettelijke voorgangers uit de periode 

1916-1930 in 1966 is geordend en beschreven. 

In hun zeer beknopte inleiding op deze inventaris merken de 

samenstellers o.a. het volgende op: "De inventarisatie van 

het Gemeente-archief beslaat de jaren 1816-1930, vanaf het 

herstel van het gemeente- (aanvankelijke grietenij-) bestuur 

tot de invoering van het registratuurstelsel. Echter, in het 

registratuurstelsel zijn ook stukken van voor 1930 opgeno-

men". Uit het archief zelf blijkt evenwel, dat met ingang 

van 1920 de archiefstukken zaaksgewijs worden geordend. Met 

zoveel woorden staat dat voor 't eerst in het zogenaamde ge-

meenteverslag 1929. 

Ik meen te mogen opmerken, dat bij de bewerking van dit ar-

chiefgedeelte het verschil tussen het stelsel van chronolo-

gische en zaaksgewijze ordening is verwaarloosd. Het had 

voor de hand gelegen, dat men 1920 als afsluitingsjaar van 

deze inventaris had genomen. Waarom dat niet is gebeurd, is 

nergens vermeld. 

Bij de bewerking van de periode 1930-1959 trof ik veel stuk-

ken aan van vóór 1930 en ook nog van vóór 1920. In overleg 

met de mentor, drs. D. van der Vlis, is toen besloten, ar-



chiefbescheiden betreffende zaken, die voor 1930 zijn "afge-

daan", niet in deze inventaris te beschrijven. (1) 

 

Voor afsluiting van de inventaris per 01.01.1960 is gekozen, 

omdat het vanaf het begin van de werkzaamheden de bedoeling 

is geweest, dit archiefgedeelte "over te brengen" in de zin 

van de Archiefwet. Dat wil zeggen, dat het archief openbaar 

wordt voor het publiek. Het jaar 1960 is in dat verband ge-

kozen, om aan te sluiten bij nieuwe opvattingen omtrent het 

tijdstip van openbaarmaking van archieven, 20 à 25 jaar na-

dat hun betekenis voor de administratie goeddeels verloren 

is gegaan. (2)  

Een ander argument voor afsluiting per 01.01.1960 is, om in 

verband met de overbrenging naar de gemeentelijke archiefbe-

waarplaats, een niet te gering archiefgedeelte te inventari-

seren. 
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Een andere rol heeft nog gespeeld het feit, dat het archief 

vanaf 1960 is onderverdeeld in tien-jarenblokken, een wijze 

van ordening, die tussen 1930 en 1959 niet bestond.  

Voor de "overgangsjaren" 1929/1930 en 1959/1960 is de 

volgende gedragslijn gehanteerd. Stukken betreffende zaken, 

die respectievelijk vóór 1930 of 1960 hun begin hebben en 

die na 1930 of na 1960 "doorlopen", zijn of worden nog 

beschreven in die periode, waarin de eindbeslissing viel. 

Bij stukken betreffende wegenaanleg en/of -verbetering is 

het tijdstip van uitvoering van het werk ordeningsbepalend. 

Als het gaat om oprichting van scholen is het tijdstip van 

ingebruikneming (opening) doorslaggevend. 

In "grensgevallen" is volstaan met de omschrijving van de 

stukken, met een blanconummer èn een verwijzing naar de 

werkelijke vindplaats (inventaris). Dat is gebeurd om de 

archiefonderzoeker optimaal te informeren. 

 

Bij de beschrijving van de archiefstukken heb ik stuk voor 

stuk de omslagen met archiefbescheiden uit de dozen gehaald, 

waarin dezen waren opgeborgen. Deze omslagen (dossiers) 

stonden geregistreerd in de dossierinventaris, die ik 

slechts als hulpmiddel raadpleegde. 

In eerste instantie heb ik de inhoud van deze dossiers op 

kaartjes beschreven. Deze kaartjes heb ik uiteindelijk geor-



dend in de volgorde, die deze inventaris nu aangeeft. De om-

vang van het door mij te bewerken archiefgedeelte was zo'n 

85 m1, daarbij niet meegerekend het archief van de ambtenaar 

van de burgerlijke stand en stukken betrekking hebbende op 

de bevolkingsregistratie Deze archiefbestanddelen bevinden 

zich ook op een andere plaats, nl. in de archiefbewaarplaats 

van de afdeling Bevolking. 

Evenmin zijn meegerekend de wel opgenomen bouwvergunningen, 

die in een later stadium van de bewerking overgebracht zijn 

van de dienst Openbare Werken. (3)  

Gelet op de omvang van het werk en het tijdsbestek, waarbin-

nen deze inventaris gereed moest zijn, zijn archiefbeschei-

den betreffende bedrijven en diensten, van de gemeentepoli-

tie, van verschillende commissies en van een aantal gedepo-

neerde archiefjes, niet in deze inventaris opgenomen. (4) 
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Selectie van de stukken voor vernietiging heeft plaatsgevon-

den met behulp van de vernietigingslijst 1948 en de ontwerp-

nieuwe vernietigingslijst. (5) 

Vernietiging zelf van deze stukken moet nog plaatshebben. 

 

De ordening van de door mij beschreven archiefbescheiden is 

gebaseerd op de archiefcode VNG van 1952. Deze code heb ik 

gebruikt bij de bewerking. In een enkel geval is de code van 

1971 (herdruk 1979) gebruikt. Namelijk voor het onderdeel 

brandbestrijding (hoofdstuk 9C) en het onderdeel militaire 

terreinen (hoofdstuk 16). 

Stukken betreffende de zorg voor het milieu, ruimtelijke or-

dening en volkshuisvesting zijn uitgelicht uit hoofdstuk 7 

(Openbare gezondheid) en vormen samen hoofdstuk 8, omdat zij 

in de beschreven periode een meer eigen plaats zijn gaan in-

nemen. 

Verder zijn enige omschrijvingen en aanduidingen uit de code 

ter wille van de duidelijkheid enigszins gewijzigd (zoals 

bijv. de titels van de hoofdstukken 4 en 6). 

De volgorde van de inventarisnummers binnen de verschillende 

hoofdstukken en de onderverdelingen is primair bepaald door 

het codegetal, secundair door alfabetische plaatsnaamvolgor-

de, chronologische of andere volgorde. 

 



Wat betreft de aanduiding van namen van gebieden, dorpen en 

straten, is waar mogelijk gekozen voor de hedendaagse bena-

ming. Om misverstanden te voorkomen zijn soms ook de in de 

stukken vermelde aanduidingen gebruikt. Om niet teveel in 

herhaling te vallen, zij hier vermeld, dat het dorp Waske-

meer tot ongeveer 1954 Haulerwijk-beneden heette en het dorp 

Ravenswoud bij raadsbesluit van 09.12.1952 zelfstandig werd. 

(6) 

 

Over een paar categorieën archiefstukken enige opmerkingen. 

De dossiers met bescheiden betreffende individuele perso-

neelsleden (veelal persoonsdossiers genoemd), zijn bewerkt 

door collega de heer J. Tuinstra. Stukken betreffende die 

personeelsleden zijn beschreven, die zijn benoemd en/of ont-

slagen tussen 1930 en 1960. Zij, die tussen 1930 en 1960 

zijn benoemd, maar na 1960 zijn ontslagen, hebben een plaats 

in de inventaris na 1960. 
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Het kan voorkomen, dat er personen zijn benoemd vóór 1930 en 

na 1960 zijn ontslagen. Stukken over hen treft men eveneens 

aan in de inventaris na 1960. 

Voor de vraag, wie onder personeelsleden moeten worden ver-

staan wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de inventaris. 

 

Vele archiefbescheiden met betrekking tot de oorlogsperiode 

1940-1945 waren bij het begin van de werkzaamheden apart 

bijeengezet in 10 dozen met de aanduiding "stukken verband 

houdende met de bezetting". Niet alle stukken hiervan waren 

gecodeerd. 

Met behulp van de classificatieaanwijzingen van de VNG uit 

die periode heb ik dat alsnog gedaan. De aanwijzingen en 

voorschriften van of in opdracht van de Duitse bezetter zijn 

vanaf 15 mei 1940 tot ongeveer augustus 1940 geordend, zoals 

de VNG die voorschriften toen aan de gemeenten bekendmaakte 

via haar "Officiële Bekendmakingen". Hoewel de VNG het vor-

men van een aparte (oorlogs)verzameling ontried, ging men 

daar toch toe over in die periode. (7) Ik heb bij de bewer-

king deze correspondentie opnieuw - en voorzover nodig als-

nog - geklasseerd. Dat geldt ook voor de stukken, voort-

vloeiende uit het bestuur vanaf juli 1944 tot de bevrijding. 

Deze waren, ongeacht het onderwerp tezamen bewaard in meer-

dere omslagen. Evenals enkele "losse" stukken in de archief-



bewaarplaats, waren deze archiefbescheiden nergens geregi-

streerd. Bij inventarisnummers betreffende bepaalde 

maatregelen door de Duitse bezettende macht zijn in "N.B.'s" 

toelichtingen opgenomen, voorzover nodig geacht. 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders zal worden 

voorgesteld het archief over te brengen naar de gemeente-

lijke archiefbewaarplaats. Daarmee is het openbaar met 

uitzondering van een aantal bescheiden. Een uitzondering 

vormen de stukken betreffende (individuele) personeelsleden 

van de gemeente. De stukken betreffende de oorlogsperiode 

zijn niet integraal openbaar. De beperking geldt met name, 

als bij raadpleging door derden, belangen van personen uit 

die tijd en of hun nabestaanden geschaad kunnen worden. 
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Ook de notulen van de vergaderingen van het college van B&W 

en andere stukken zijn in dat opzicht niet openbaar. Ook 

zijn vertrouwelijke gegevens met betrekking tot industriële 

bedrijven niet openbaar. Ten teken dat deze stukken niet 

openbaar zijn, is achter het betrokken inventarisnummer een 

asterisk (*) geplaatst. Als niet anders is vermeld, vervalt 

de beperking van de openbaarheid op het moment dat de stuk-

ken ouder zijn dan 50 jaar. 

 

Vergunningen op grond van de Hinderwet en voor aansluiting 

op de riolering en (respectievelijk inventarisnummers 1338-

1351, 1365-1366) zijn per perceel genummerd. Een 

kaartsysteem van deze percelen dient als ingang. Men vindt 

deze verschillende verzamelingen, die doorlopen tot en met 

1969 ongeveer, onder de desbetreffende hoofdstukken. 

 

Bij de bewerking trof ik aan een (niet geregistreerde) om-

slag met stukken met de aanduiding "kabinetsarchief" (van de 

burgemeester). De inhoud omvatte afschriften van verzonden 

brieven van de burgemeester uit de periode 1938-1954, 

alsmede bij hem ingekomen brieven. Deze heb ik "onderver-

deeld" naar onderwerp van de betrokken inventarisnummers, 

omdat mij bleek, dat deze stukken logisch pasten in de daar 

omschreven zaken. 

 



In het vorige hoofdstuk heb ik opgemerkt, dat de gemeente-

rekeningen van 1931-1947 ontbreken, evenals de bijlagen. 

Daarom zijn bij veel onderwerpen financiële bescheiden be-

waard, die normaal voor vernietiging vatbaar zijn. 

 

De werkzaamheden, verbonden aan de totstandkoming van deze 

inventaris, zijn uitgevoerd in het kader van de cursus 

Voortgezette Vorming Archiefbeheer VVA. Deze cursus wordt 

gegeven door de Stichting Opleidingen en Examens voor 

Documentaire informatievoorziening en Administratieve 

Organisatie SOD, in samenwerking met de Rijksarchiefschool 

te Den Haag. 

     

Bij de uitvoering ben ik begeleid door de provinciaal ar-

chiefinspecteur in Friesland, drs. D. van der Vlis.  

 

                         - XVIII - 

Niet alleen aan hem, maar ook ben ik dank verschuldigd aan het 

college van burgemeester en wethouders, van wie ik alle mede-

werking kreeg, aan collega de heer J. Tuinstra (voor zijn hulp 

bij de bewerking van de "persoonsdossiers" en andere advie-

zen), aan typiste (beter "tekstverwerkster" Mej. J. Hiemstra, 

aan mijn verloofde "secretaresse-tekstverwerkster" Mej. D.A. 

Pal te Utrecht en aan collega de heer J. Pattiapon voor het 

maken van de omslag van deze inventaris. 

Niet in de laatste plaats ben ik dank verschuldigd aan de 

coördinator en docenten van de VVA-cursus de heren drs. 

W.E. Goelema, O.A.M.W. Hartong, drs. R.L. Koops, drs. 

A.P. van Nienes en J.O. van der Vegte. 

De werkzaamheden waren zo omvangrijk, dat zij niet alleen de 

duur van één cursusjaar te boven gingen, maar ook veel meer 

tijd vroegen, dan normaal voor deze cursus gebruikelijk is. 

Ik hoop, dat het archief van de gemeente uit de periode 1930-

1959 zodanig is ontsloten, dat burgers van deze gemeente of 

wie dan ook, met interesse voor de geschiedenis van het 

gemeentebestuur en zijn functioneren, hun weg in deze 

informatiebron weten te vinden. 
 

Oosterwolde, september 1984. 

E. de Vries. 
 

Noten: 

(1) De bedoeling is, deze stukken als aanvulling op te nemen in de 

archiefinventaris 1816-1930. Hierbij gaat het om een herziening, 

niet om een herordening: de structuur van de inventaris wordt 

niet aangetast. Herziening is wel nodig, omdat deze in-ventaris 



nogal wat gebreken vertoond. Zo is een aantal stukken van vóór 

1816 "zomaar", later, bijgeschreven. 

(2) Zie de "Discussie Nota Archiefbeleid, uitgebracht door de Com-

missie Nota Archiefbeleid", 1982, blz. 41 en 42 en het "Voorlo-

pig standpunt van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Cultuur met betrekking tot de Discussienota Archiefbeleid", juli 

1983, blz. 14. 

(3) Op 7 maart 1984 zijn de bouwvergunningen 1905-1959 met bijbeho-

rende registers van de dienst Openbare Werken overgebracht naar 

de gemeentelijke archiefbewaarplaats. 

(4) Het is de bedoeling, dat een aantal van deze archieven/archief-

jes later zullen worden bewerkt. 

(5) Deze ontwerplijst dateert van februari 1981 en is bij gemeen-

schappelijke beschikking van de ministers van Welzijn, Volks-

gezondheid en Cultuur en Binnenlandse Zaken, respectievelijk 

d.d. 24 augustus 1983 en 7 november 1983 vervangen door een 

definitieve. 

(6) Op 21 maart 1940 besloot de gemeenteraad "Appelscha-Derde Wijk" 

voortaan te noemen "Appelscha-Ravenswoud"; inventarisnummer 39. 

(7) Circulaires VNG d.d. 19.05.1940, nr. 1364, d.d. 22.05.1940, nr. 
1379 en d.d. 24.05.1940, nr. 826; inventarisnummer 31. 
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                        B I J L A G E N 

=====================================================================

= 

 

I Overzicht samenstelling gemeenteraad 

 

a. Periode 6 september 1927 - 1 september 1931 

(Verkiezingen 18 mei 1927) 

 1. J. de Boer Haulerwijk ARP 

2. M. de Boer Haulerwijk ARP 

3. E. Dijkstra Haule SDAP 

4. Th. Dijkstra Oosterwolde CHU 

(tot 21.10.1927) 

R. Tienkamp Oosterwolde CHU 

5. M. van Emst Appelscha CHU 

6. A. Hoekstra Appelscha SDAP 

7. H. Hoekstra Appelscha ARP 

8. S. Jelsma Haule Plattelandersbond 

9. A. Kleistra Oosterwolde SDAP 

10. L. van der Meulen Oldeberkoop VDB 

11. R. Panders Makkinga Plattelandersbond 

12. H. Visser Oosterwolde SDAP 

13. L. de Vries Donkerbroek VDB 

14. Ad. J. van Weperen Oosterwolde VDB 



15. J. Zwart Appelscha Plattelandersbond 

 

b. Periode 1 september 1931 - 3 september 1935 

(Verkiezingen 17 juni 1931) 

1. J. de Boer Haulerwijk ARP 

2. M. de Boer Haulerwijk ARP 

3. E. Dijkstra Haule SDAP 

R. Overzet Oosterwolde SDAP 

(m.i.v. 28.09.1933) 

4. M. van Emst  Appelscha CHU 

5. D.L. Gorter Makkinga VDB 

6. A. Hoekstra Appelscha SDAP 

7. H. Hoekstra Appelscha ARP 

8. M. Houtsma Haulerwijk CHU 

9. A. Kleistra Oosterwolde SDAP 

10. R. Panders Makkinga Plattelandersbond 

11. C. van Rosmalen Oldeberkoop VDB 

F. Terpstra Haule VDB 

(m.i.v. 23.01.1932) 
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12. H. Vondeling Oosterwolde SDAP 

13. Sj. de Vos Oldeberkoop SDAP 

W. Adema Oosterwolde SDAP 

(m.i.v. 22.06.1933) 

L. de Vries Donkerbroek SDAP 

(m.i.v. 27.09.1934) 

14. Ad. J. van Weperen Oosterwolde VDB 

15. J. Zwart Appelscha Plattelandersbond 

S. Jelsma Haule Plattelandersbond 

(m.i.v. 19.03.1935) 

 

c. Periode 3 september 1935 - 5 september 1939 

(Verkiezingen 21 juni 1935) 

1. J.F. de Boer Haulerwijk ARP 

2. M. de Boer Haulerwijk ARP 

3. M. van Emst Appelscha CHU 

4. D.L. Gorter Makkinga Gemeentebelangen 

5. J. Herder Oosterwolde CPH 

6. A. Hoekstra Appelscha SDAP 

7. H. Hoekstra Appelscha ARP 

8. M. Houtsma Haulerwijk CHU 

K. Jorritsma Oosterwolde  CHU 



(m.i.v. 24.11.1936) 

9. A. Kleistra Oosterwolde SDAP 

10. A. Kronhout Appelscha CPH 

11. R. Panders Makkinga Gemeentebelangen 

12. C. van Rosmalen Oldeberkoop Gemeentebelangen 

13. H. Vondeling Oosterwolde SDAP 

14. L. de Vries Donkerbroek SDAP 

15. Ad. J. van Weperen Oosterwolde Gemeentebelangen 

 

d. Periode 5 september 1939 - 28 augustus 1941 

(Verkiezingen 8 juni 1939) 

1. J.F. de Boer Haulerwijk ARP 

2. M. de Boer Haulerwijk ARP 

3. M. van Emst (1) Appelscha CHU 

4. D.L. Gorter Makkinga Gemeentebelangen 

5. L. de Groot Donkerbroek VDB 

6. J. Herder (2) Oosterwolde CPN 

 

(1) De heer Van Emst is op 12.08.1944 door de bezetters om het 

leven gebracht in Appelscha. 
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7. H. Hoekstra Appelscha ARP 

8. M. Hoekstra Oosterwolde Troelstra-beweg. 

9. S.B. Jelsma Haule Gemeentebelangen 

10. A. Kleistra Oosterwolde SDAP 

11. C. van Rosmalen Oldeberkoop SDAP 

12. R. Russchen Donkerbroek CHU 

13. H. Vondeling Oosterwolde SDAP 

14. L. de Vries Donkerbroek SDAP 

15. Ad. J. van Weperen Oosterwolde VDB 

 

e. Periode 5 november 1945 - 29 augustus 1946 

(tijdelijke gemeenteraad) 

1. L.J. de Boer Oldeberkoop 

2. M.J. de Boer Haulerwijk 

3. H.C. Groeneveld Oosterwolde 

4. L. de Groot Donkerbroek 

5. H. Hoekstra Appelscha 

6. A. Kleistra Oosterwolde 

7. A.J. van der Oord Makkinga 

8. C. Oppers Haulerwijk 

9. P. van Praag Appelscha 

10. C. van Rosmalen Oldeberkoop 



11. R. Russchen Donkerbroek 

12. E.W. van der Veen Haulerwijk 

13. J. Veenstra Appelscha 

14. A.A. Vondeling Appelscha 

15. L. de Vries Donkerbroek 

16. P. Wouda Haulerwijk 

17. A.K. Zwart Appelscha 

 

f. Periode 29 augustus 1946 - 6 september 1949 

(Verkiezingen 26 juli 1946) 

1. L.J. de Boer  Oldeberkoop PvdA 

2. M. de Boer Haulerwijk ARP 

3. H.C. Groeneveld Oosterwolde PvdA 

4. H. Hoekstra Appelscha ARP 

A. van der Meer Donkerbroek ARP 

(m.i.v. 21.10.1947) 

5. J. Janssen Haulerwijk ARP 

 

(2) De heer J. Herder was lid tot eind juli 1949 (zie 

inventarisnummer 346). 
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6. W. Kromhout -Seinstra Oosterwolde CPN 

7. A.J. van der Oord Makkinga PvdA 

8. S. Oppers Haulerwijk CPN 

9. P. van Praag Appelscha CPN 

10. R. Russchen Donkerbroek CHU 

11. S. Seinstra Fochteloo Gemeentebelangen 

12. Ad Vondeling Appelscha PvdA 

13. H. Vondeling Oosterwolde PvdA 

14. L. de Vries Donkerbroek PvdA 

15. A.J. Wieberdink jr. Oosterwolde Gemeentebelangen 

16. P. Wouda Haulerwijk CHU 

 17. A.K. Zwart Appelscha CHU 

 

g. Periode 6 september 1949 - 1 september 1953 

(Verkiezingen 13 juni 1949) 

1. L.J. de Boer Oldeberkoop PvdA 

2. M. de Boer Haulerwijk ARP 

3. E. Dijkstra Haulerwijk PvdA 

4. R. From Donkerbroek ARP 

5. H.C. Groeneveld Oosterwolde PvdA 

 6. J. Heida Donkerbroek CHU 

7. A. van der Meer Donkerbroek ARP 



K. Douma Appelscha ARP 

(m.i.v. 10.01.1951) 

8. A.J. van der Oord Makkinga PvdA 

9. C. Oppers Haulerwijk CPN 

10. P. van Praag Appelscha CPN 

J. Cuperus Donkerbroek CPN 

(m.i.v. 10.11.1950) 

11. J. van Rozen Fochteloo VVD 

12. S. Seinstra Fochteloo Gemeentebelangen 

13. Ad Vondeling Appelscha PvdA 

14. H. Vondeling Oosterwolde PvdA 

15. L. de Vries Donkerbroek PvdA 

16. P. Wouda Haulerwijk CHU 

17. A.K. Zwart Appelscha CHU 

 

h. Periode 1 september 1953 - 2 september 1958 

(Verkiezingen 27 mei 1953) 

1. S.G. Bergsma Nijeberkoop VVD 

 J. Juistenga Oosterwolde VVD 

(m.i.v. 27.05.1957) 
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2. L.J. de Boer Oldeberkoop  PvdA 

3. H. Bos Makkinga PvdA 

4. J. Cuperus Donkerbroek CPN 

5. K. Douma Appelscha ARP 

6. E. Dijkstra Haulerwijk PvdA 

7. R. From Donkerbroek ARP 

8. H.C. Groeneveld Oosterwolde PvdA 

A. van Weperen Haule PvdA 

(m.i.v. 27.05.1957) 

9. J. Heida Donkerbroek CHU 

10. H. Hoekstra Oosterwolde ARP 

11. J. van Huizen Appelscha PvdA 

12. C. Oppers Haulerwijk CPN 

13. J. van Rozen Fochteloo VVD 

14. Ad Vondeling Appelscha PvdA 

15. H. Vondeling Oosterwolde PvdA 

16. L. de Vries Donkerbroek PvdA 

17. P. Wouda Haulerwijk CHU 

 

i. Periode 2 september 1958 - 4 september 1962 

(Verkiezingen 28 mei 1958) 

1. L.J. de Boer Oldeberkoop PvdA 



2. H. Bos Makkinga PvdA 

3. K. Douma Oosterwolde ARP 

4. W. Duursma Waskemeer ARP 

5. E. Dijkstra Haulerwijk PvdA 

6. J. Juistenga Oosterwolde VVD 

7. E. Kastelein  Elsloo VVD 

8. C. Oppers Haulerwijk CPN 

9. J. Prakken Appelscha ARP 

10. J.K. Roeles Elsloo CHU 

R. van der Velde Appelscha CHU 

(m.i.v. 10.07.1962) 

11. J. van Rozen Fochteloo VVD 

12. A. Vondeling Appelscha PvdA 

13. H. Vondeling Oosterwolde PvdA 

14. L. de Vries Donkerbroek PvdA 

15. A. van Weperen Haule PvdA 

16. P. Wouda Haulerwijk CHU 

17. H. Zwart Appelscha PvdA 
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II Lijst van burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen 

 

1. Burgemeesters 

 

15 mei 1928 - 1 februari 1938 E. van Douwen 

15 maart 1938 - 22 november 1939 Mr. G.A. Bontekoe 

22 november 1939 - 15 mei 1940 Weth. H. Vondeling, waarn. 

 15 mei 1940 - 24 juli 1944 Mr. G.A. Bontekoe 

 24 juli 1944 - 25 februari 1945 Weth. A.J. v. Weperen, 

waarn. 

vanaf ± oktober 1944 Weth. L. Kok (NSB), waarn. 

25 februari 1945 - 15 april 1945 J. van Weperen (NSB) 

19 april 1945 - 1 mei 1947 Weth. H. Vondeling, waarn. 

1 mei 1947 - 1 maart 1965 Mr. G.A. Bontekoe 

 

2. Wethouders 

 

6 september 1927 - 1 september 1931 Ad. J. van Weperen (VDB) 

    J. de Boer (ARP) 

1 september 1931 - 3 september 1935 Ad. J. van Weperen (VDB) 

    A. Kleistra (SDAP) 

3 september 1935 - 5 september 1939 Ad. J. van Weperen (Gem.Bel) 



   H. Vondeling (SDAP) 

5 september 1939 - einde oorlog (?) Ad. J. van Weperen (VDB) 

   1 juli 1944 H. Vondeling (SDAP) 

vanaf 1 juli 1944 L. Kok (NSB) 

8 mei 1945 - 14 november 1945 Ds. A. Mollema (ARP) 

    Ad Vondeling (SDAP) 

19 november 1945 - 29 augustus 1946 Ad Vondeling (PvdA) 

    A.K. Zwart (CHU) 

29 augustus 1946 - 6 september 1949 Ad Vondeling (PvdA) 

    (tot 19 mei 1947), opvolger 

    H. Vondeling (PvdA) 

    A.K. Zwart (CHU) 

6 september 1949 - 1 september 1953 H. Vondeling (PvdA) 

   A.K. Zwart (CHU) 

1 september 1953 - 2 september 1958 H. Vondeling (PvdA) 

    A.K. Zwart (CHU) 

vanaf 12 februari 1957 derde weth.: Ad Vondeling (PvdA) 

2 september 1958 - 4 september 1962 H. Vondeling (PvdA) 

    Ad Vondeling (PvdA) 

    K. Douma (ARP 
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3. Gemeentesecretarissen 

 

30 mei 1923 - 1 maart 1931 G. de Boer 

 1 juni 1931 - 1 juni 1937 G.H. Kuperus 

 1 oktober 1937 - 19 mei 1945 R. Zonderman 

 mei 1945 - 5 juni 1947 R. Oosterwijk (waarn.) 

 5 juni 1947 - 1 juli 1958 R. Oosterwijk 

 1 juli 1958 - 1 juni 1965 dr. T.H. Oosterwijk 
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III                                     G E M E E N T E   O O S T S T E L L I N G W E R F 

 

                  A a n t a l   i n w o n e r s   p e r   d o r p ,   p e r   j a a r   o p   1   j a n u a r i 
 

================================================================================================================================= 

 | | | | | | | | | | | | | | 

DORP |APPEL- |DONKER- |ELSLOO |FOCHTE- |HAULE |HAULER- |LANGE- |MAKKINGA|NIJEBER |OLDEBER- |OOSTER- |RAVENS-|WASKE- |TOTAAL 

JAAR |SCHA |BROEK | |LOO | |WIJK |DIJKE | |KOOP |KOOP |WOLDE |WOUD |MEER | 

 | | | | | | | | | | | | | |       

1930 | 2801 2027 567 465 739 2449 242 995 366 1062 2748   14.461 

1931 | 2814 1990 586 488 750 2499 246 994 364 1054 2773   14.558 

1932 | 2860 1989 581 493 748 2536 262 972 365 1086 2790   14.682 

1933 | 2877 2020 602 480 765 2558 270 984 377 1076 2816   14825 

1934 | 2912 2037 613 485 771 2571 275 996 387 1073 2854   14.974 

1935 | 2946 2044 618 491 776 2583 279 1008 390 1092 2891   15.118 

1936 | 2976 2066 623 499 784 2609 281 1019 395 1099 2928   15.275 

1937 | 3016 2084 628 504 790 2630 285 1030 400 1109 2969   15.445 

1938 | 3045 2103 632 509 797 2650 288 1043 405 1122 3006   15.600 

1939 | 3120 2110 634 513 800 2656 290 1048 407 1130 3017   15.725 

1940 | 3155 2102 658 522 806 2732 311 1054 437 1164 3005   15.946 

1941 | 3236 2121 621 510 819 2833 302 1012 451 1187 3005   16.097 

1942 | 3242 2125 623 511 820 2838 303 1019 450 1190 3003   16.124 

1943 | 3275 2147 629 517 828 2868 306 1032 454 1206 3036   16.298 

1944 | 3400 2197 642 520 832 2894 340 1056 460 1296 3142   16.779 

1945 |              17.028 

1946 | 3420 2298 645 523 836 2910 342 1061 461 1302 3160   16.958 

1947 | 3426 2216 648 525 839 2915 342 1064 462 1306 3168   16.911 

1948 | 3467 2241 657 531 849 2955 346 1077 467 1322 3206   17.118 

1949 |              17.299 

1950 |              17.360 

1951 | 3748 2226 643 550 769 3282 268 1042 440 1217 3447   17.632 

1952 | 3768 2229 663 500 766 3311 250 1051 442 1227 3356   17.563 

1953 | 3338 2202 634 503 728 3161 249 1044 420 1238 3690 570  17.777 

1954 | 3331 2055 628 519 671 2481 255 1047 425 1251 3634 569 916 17.782 

1955 | 3364 1967 655 532 659 2542 240 1037 415 1266 3706 568 946 17.897 

1956 | 3338 1984 689 529 656 2553 230 1042 400 1272 3782 612 938 18.025 

1957 | 3371 1963 682 540 653 2510 224 1034 379 1239 3912 602 925 18.034 

1958 | 3357 1921 694 516 660 2453 221 1036 376 1220 4176 586 924 18.140 

1959 | 3367 1936 688 944 648 2441 213 1053 388 1220 7276 585 925 21.684 

 |               

 
N.B. Bij de instelling van het dorp Ravenswoud is het aantal inwoners van Appelscha verminderd; evenzo die van Donkerbroek, Haule en Haulerwijk bij instelling van het dorp Waskemeer 

(gegevens: afdeling Bevolking Ooststellingwerf). 
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            A.  ARCHIEF VAN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

         GEVORMD ONDER HET BEHEER VAN DE GEMEENTESECRETARIS, 

                             1930 - 1959 

 

*********************************************************************

* 

 

 

I STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

1-7 Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad,  

1932-1960.  7 banden. 

N.B. 1930-1931: zie inventaris gemeentearchief 1816-1930. 
 

1. 1932-1934 5. 1952-1954 

 2. 1935-15.03.1938 6. 1955-1957 

 3. 05.05.1938-28.08.1941*, 1946 7. 1958-1960 

 4. 1947-1951 
 

8-9* Notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad,  

 1933-1955.  2 delen. 
 

N.B. 1. 1926-1932: zie inventaris gemeentearchief 

2. 1816-1930  23.12.1955-16.12.1975: zie inventaris 

gemeentearchief na 1960. 
 

8. 09.02.1933-30.10.1946 

 9. 15.11.1946-03.11.1955 
 

10-28* Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester 

en wethouders, 1931-1959.  19 banden. 
 

N.B. 1. 1930: zie inventaris gemeentearchief 1816-1930. 

2. Van 25.08.1944 tot 08.05.1945 zijn er geen 

vergaderingen gehouden. 

10. 1931 20. 1948-1949 

11. 1932 21. 1950 

12. 1933 22. 1951 

13. 1934 23. 1952 

14. 1935-1936 24. 1953 

15. 1937 25. 1954-1955 

16. 1938 26. 1956 

17. 1939-1940 27. 1957 

 18. 1941-1945 28. 1958-1959 

19. 1946-1947 
 

- Register op de ingekomen stukken, 1923-1932. 

N.B. Zie inventaris gemeentearchief 1816-1930. 
 

29 Register van verzonden stukken, 2 januari 1931-22 november 

1931.   1 deel. 

 

30 Stukken betreffende het opmaken van verslagen van de toestand 

van de gemeente, 1931-1937.  1 omslag. 
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N.B. Gemeenteverslagen zelf, zo die al zijn opgemaakt, bevin-

den zich niet in het archief. 

 

* Verslag 27.12.1945, voorzover betrekking hebbende op de 

begrotingsbehandeling 1946, bevindt zich in inventarisnummer 

233. 

 

31 Stukken betreffende het archief en de registratuur van de 

gemeente, 1919-1952.  1 pak. 

 

32 Stukken betreffende vragen van gemeenteraadsleden aan het 

college van burgemeester en wethouders, 1939, 1946-1947,  

 1955-1959.   1 omslag. 

 

33 Stukken betreffende zaken, die zijn behandeld op zogenaamde 

"praatmiddagen" van burgemeester en wethouders en op het 

spreekuur van de wethouders, 1955-1959. 1 omslag. 

 

 

II STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

GEMEENTELIJKE HUISHOUDING 

 

 1. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 

 

A. ALGEMEEN 

 

34 Stukken betreffende invulling en inzending van vragenlijsten 

over gebeurtenissen uit de jaren 1940-1945 met het oog op de 

geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog, 1947. 

     1 omslag. 

 

35 "Welvaartsproblemen van de gemeente Ooststellingwerf", rap-

port uitgebracht door het Economisch Technologisch Instituut 

voor Friesland (ETIF), met bijlagen, 1948-1950. 1 pak. 

 

36 Stukken betreffende de uitgave van het boek "De Vrije Natie 

der Stellingwerven", 1951-1952.  1 omslag. 

 

B. WAPEN EN ZEGEL. GRONDGEBIED. AARD VAN DE BEVOLKING 

 

37 Stukken betreffende pogingen het gemeentewapen gewijzigd te 

krijgen en, in verband daarmee, onderzoek naar oude zegels 

van het Stellingwerfse gebied, 1938-1939, 1950-1952. 1 

omslag. 

 

38 Stukken betreffende grenswijziging met de gemeenten Opster-

land en Weststellingwerf, 1939-1954.  1 omslag. 

 

39 Stukken betreffende de naamgeving en de instelling van het 

dorp Ravenswoud, 1939 en 1952.  1 omslag. 

 

40 Stukken betreffende de instelling van het dorp Waskemeer, 

1953.   1 omslag. 
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41 Stukken betreffende de naamgeving van straten, pleinen en 

dergelijke, 1938-1959.  1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1214 

42 Vragenlijst voor de bepaling van het eventuele groepskarakter 

der Ooststellingwervers, met bijlage, juli 1948.  1 omslag. 

N.B. Slechts met potlood ingevuld 

 

- Stukken betreffende classificatie van gemeenten, 1955-1964. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960 

 

 

C. SAMENWERKING. VERVANGING GEZAG. FINANCIËLE VERHOUDING 

MET HET RIJK 

 

43 Stukken betreffende contacten met de Verenigingen voor 

Plaatselijk Belang, 1933-1959.  1 omslag. 

 

44 Stukken betreffende inmenging in en vervanging in algemene 

zin van het "normale" bestuur door andere gezagsdragers, 

1940-1947.   1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1263 

 

45-50 Stukken betreffende opgaven en uitkeringen uit het 

gemeentefonds ingevolge de financiële verhouding tussen Rijk 

en gemeente, 1930-1959.  5 pakken. 

     1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummers 152-156 en 966 

 

45. 1930-1932 48. 1940-1942 

46. 1933-1935 49. 1943-1950 

47. 1936-1939 50. 1951-1959 

     1 omslag. 

 

 

D. ECONOMISCHE- EN RECHTSPOSITIE 

 

 

 1.  E i g e n d o m   e n   b e z i t 

 

 

N.B. Omdat stukken betreffende aankoop, verkoop, ruiling, 

verhuur, beheer en exploitatie van eigendommen niet 

altijd apart zijn "opgeborgen", zijn onderling 

verwijzingen naar de betrokken inventarisnummers 

opgenomen. 

Ook zijn veel stukken betreffende deze zaken op onder-

werp onder andere hoofdstukken opgenomen, zoals bijvoor-

beeld bij de aanleg van wegen (hoofdstuk 11) en ten be-

hoeve van industrievestiging (hoofdstuk 12). Een uitput-

tend overzicht van verwijzingen is onder dit hoofdstuk 

niet opgenomen. 

Als hulpmiddel bevindt zich in het dynamisch archief een 

kaartsysteem op alfabet van personen, met wie 
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grondtransacties zijn aangegaan, bijgehouden vanaf 

ongeveer 1947. 

 

a. aankoop 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 89. 

 

51-57 Akten van aankoop en ruiling, 1780, 1827-1960. 7 dozen. 

N.B. Niet altijd is de gemeente partij in deze transacties. 

51. 1780, 1827 -oktober 1920 55. mei 1954 -december 1955 

 52. maart 1921-1939 56. januari 1956 –augustus 1957     

53. december 1940 -juli 1951 57. augustus 1957 –januari 1960 

 54. juli 1951 -mei 1954      

 

58-60 Registers op de akten van aankoop en ruiling, 1780,  

 1827-1961.   3 delen. 

58. 1780, 1827-1938    59. 1940-1955    60. 1956-02.11.1961 

 

61 Stukken betreffende grondverwerving in het algemeen, 1946-

1958.   1 omslag. 

 

62 Stukken betreffende het verrichten van taxaties in verband 

met grondaankopen, 1959-1960.  1 omslag. 

 

63 Stukken betreffende aankoop van gronden en opstallen te 

Appelscha, 1941-1959.  1 pak. 

 

64 Stukken betreffende aankoop van bomen langs de Kerkhofslaan 

te Appelscha en op het landgoed "Ontwijk" te Donkerbroek, 

1956-1957.   1 omslag. 

 

65 Stukken betreffende aankoop en verhuur van gronden te Donker-

broek, 1931-1961.  1 omslag. 

 

66 Stukken betreffende aankoop van de zogenaamde "Grondberg" aan 

het Tjongerkanaal en gedeelten van de oude Tjonger te Donker-

broek en verkoop aan de provinciale vereniging voor natuurbe-

scherming "It Fryske Gea", 1942, 1955 en 1958. 1 omslag. 

 

67 Stukken betreffende niet doorgegane aankoop van veengrond in 

het "Jardingaveld" onder Fochteloo van de N.V. Ontginnings-

maatschappij "De Drie Provinciën", 1938-1939. 1 omslag. 

N.B. Met het "Jardingaveld" wordt bedoeld het gedeelte veen 

ten noorden van en grenzend aan het Fochtelooërveen, 

achter "De Knolle". De benaming is niet officieel, maar 

komt waarschijnlijk voort uit het feit, dat boeren uit 

de buurtschap "Jardinga" ten noorden van Oosterwolde, 

schapen lieten weiden in het genoemde gebied. 

 

68 Stukken betreffende aan- en verkoop van heidegrond onder 

Elsloo, 1931-1932, 1936.  1 omslag. 

 

69 Stukken betreffende aankoop en ruiling van gronden te Hauler-

wijk, onder meer in het uitbreidingsplan, 1941-1960. 1 pak. 
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70 Besluit van burgemeester en wethouders tot aankoop van perce-

len grond, deel uitmakend van de openbare weg te Langedijke, 

21 januari 1955.  1 stuk. 

 

 

71 Stukken betreffende aankoop van gronden ten behoeve van het 

uitbreidingsplan Makkinga, 1947-1949. 1 omslag. 

 

72 Stukken betreffende aankoop van gronden te Oldeberkoop, 1948-

1959.   1 omslag. 

 

73-74 Stukken betreffende aan-, verkoop, ruiling en verhuur van 

gronden en opstallen c.a. in en rond Oosterwolde, 1936-1959. 

     1 pak. 

73. 29.04.1937 t/m 28.05.1954 

74. 02.08.1954 t/m 17.02.1959 

 

75 Stukken betreffende aankoop en verhuur van percelen gras- en 

bouwland aan de Weemeweg te Oosterwolde, 1922-1945. 1 omslag. 

 

76 Stukken betreffende aankoop en ruiling van gronden te 

Waskemeer, 1947-1953.  1 omslag. 

 

b. verkoop 

 

N.B. Zie ook inventarisnummers 66, 68, 73, 128, 132, 140-144. 

 

77-78 Acten van verkoop, 1952-1960.  2 dozen. 

 

77. maart 1952-1954 78. 1955 -januari 1961 

 

79 Stukken betreffende de vaststelling van verkoopvoorwaarden 

voor bouwterreinen, 1956.  1 omslag. 

 

80 Stukken betreffende verkoop en verhuur van grasgewas in de 

wegbermen, 1941-1942.  1 omslag. 

 

81 Stukken betreffende verkoop van gemeente-eigendommen, niet 

zijnde grond, 1955-1959.  1 omslag. 

 

82 Stukken betreffende verkoop van grond en bouwterreinen te 

Appelscha, 1930, 1948-1960.  1 pak. 

 

83 Stukken betreffende verkoop van grond te Donkerbroek, 1948-

1959.   1 omslag. 

 

84 Stukken betreffende verkoop van grond en gewassen in het 

"Jardingaveld" onder Fochteloo, 1930-1959. 1 pak. 

N.B. Zie aantekening bij inventarisnummer 67 

 

85 Stukken betreffende verkoop van grond te Haule, 1930-1959. 

     1 omslag. 
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86 Stukken betreffende verkoop van bouwterreinen te Haulerwijk, 

1950-1959.  1 pak. 

 

87 Stukken betreffende verkoop van grond te Nijeberkoop aan de 

Woningstichting Ooststellingwerf, 1951. 1 omslag. 

 

88 Stukken betreffende verkoop van bouwterreinen te Oldeberkoop, 

1956-1959.  1 omslag. 

 

89 Stukken betreffende verkoop van grond te Oosterwolde, dat 

eerst gekocht is van de erven weduwe H.A. Zwart, 1930-1937. 

     1 omslag. 

 

90-108 Stukken betreffende verkoop van grond en bouwterreinen in en 

rond Oosterwolde, 1938-1959.  19 

omslagen. 

90. aan de Bareldsburglaan, 1951-1959 

91. aan de Brugkampweg, 1939-1949 

92. aan de Dertien Aprilstraat, 1951-1957 

93. aan de Drie Stellingenweg, 1953-1958 

94. aan de Duistereweg, 1958 

95. aan de Groote Singel en de Schapekamp, 1948-1954 

96. aan de Hooge Esch, 1950-1957 

97. aan de Hoogengaardelaan, 1938-1942, 1949-1956 

98. aan de Johannes Koenesweg, 1955-1959 

99. aan de Kampingerhof, 1949-1959 

       100. aan de Meester Verwerstraat, 1957-1959 

       101. aan de Meuleveldweg, 1951-1952 

       102. aan de Moskampweg, 1939-1949 

       103. aan de Oerkampweg, 1950-1954 

       104. aan de Prandingaweg, Stegingaweg en Lage Esch, 1950-1958 

       105. aan de Sander Albertslaan, 1950-1955 

       106. aan de Weemeweg, 1953-1957 

       107. in de Weperpolder onder Oosterwolde, 1948-1953 

       108. andere wegen en straten, 1953-1959 

 

109 Stukken betreffende verkoop van een fruitbedrijf met grond en 

rozenhaag in de Weperpolder onder Oosterwolde, 1956. 1 

omslag. 

 

110 Stukken betreffende verkoop van het pand 't Oost 46, met 

landerijen, te Oosterwolde, 1957.  1 omslag. 

 

111 Stukken betreffende verkoop van bouwterreinen te Waskemeer, 

1950-1957.  1 omslag. 

 

 c.  ruiling 

 

N.B. Zie ook inventarisnummers 51-60, 69, 73, 74 en 76 

 

112 Stukken betreffende ruiling van grond, 1942, 1947-1958. 1 

pak. 

 

 d. schenking 
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113 Stukken betreffende schenking aan de gemeente van een kast 

met boeken van de opgeheven "Vereniging van Heimatstudie der 

Stellingwerven", 1931.  1 omslag. 

 

114 Stukken betreffende aanvaarding van het legaat van het zoge-

naamde "Dr. Pool-bos" te Makkinga en overdracht van dit bos 

aan de Vereniging Dorpsbelangen Makkinga, 1954-1955. 

     1 omslag. 

 

 e. onteigening 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1390. 
 

115 Stukken betreffende voorschriften en hun toepassing inzake 

onteigening, 1945-1958  1 omslag. 
 

116 Stukken betreffende onteigening van grond ten behoeve van 

woningbouw in Nijeberkoop en Haulerwijk, 1947-1952. 1 omslag. 
 

117 Stukken betreffende onteigening van grond met opstallen ten 

behoeve van woningbouw tussen 't Oost en de Rijweg te 

Oosterwolde, 1959-1961.  1 omslag. 
 

 f verjaring 
 

118 Stukken betreffende verklaringen van verjaring waarbij het 

gemeentebestuur grond verwierf of moest afstaan, 1953-1955. 

     1 omslag. 
 

 g. erfpacht en recht van erfdienstbaarheid 
 

119 Stukken betreffende uitgifte van grond in erfpacht in het 

"Jardingaveld" onder Fochteloo aan de N.V. Noord Nederlandse 

Turfstrooiselfabriek, 1951-1954.   1 omslag. 

N.B. Zie aantekening bij inventarisnummer 67 
 

120 Stukken betreffende uitgifte van grond in erfpacht te Hauler-

wijk aan de afdeling Haulerwijk -Haule van "Het Groene 

Kruis", 1920-1951.  1 omslag. 
 

121 Stukken betreffende het in erfpacht nemen gedurende 30 of 

meer dagen per jaar van het terrein "Oostenburg" te Ooster-

wolde als markt- en keuringsterrein, 1953.  1 omslag. 
 

122 Stukken betreffende het vestigen van rechten van erfdienst-

baarheid ten behoeve van de gemeente, 1954-1955. 1 omslag. 
 

 h. huur en pacht 

N.B. Zie voor uitgifte van terreinen en gebouwen in huurkoop 

ten behoeve van industrievestiging, inventarisnummers 

1821 en 1823. 
 

123 Stukken betreffende huur van een perceel grasland te Appel-

scha van de heer A.G. Reitsma, ten behoeve van een stand-
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plaats voor houders van kramen en dergelijke, 1939.  1 

omslag. 
 

124 Stukken betreffende de pacht van ± 40 hectare veen in het 

Fochtelooërveen van de N.V. ontginningsmaatschappij "De Drie 

Provinciën" en de exploitatie van dit veengebied, 1945-1961. 

     1 pak. 
 

 i. verhuur en verpachting 

 

N.B. Zie ook inventarisnummers 65, 73, 74, 80, 140-144 

 

125 Stukken betreffende verhuur en verpachting van gronden, 

landerijen, woningen enz. 1951-1959. 1 omslag. 

N.B. Overeenkomsten, aangegaan vóór 1960, en die nà 1960 nog 

geldigheid behouden, zijn te vinden in de inventaris van 

het gemeente-archief na 1960 
 

126 Stukken betreffende verhuur en verpachting van bouw- en gras-

land te Oosterwolde, in de Weperpolder onder Oosterwolde en 

in het "Jardingaveld" onder Fochteloo, 1930-1951. 1 pak. 

N.B. Zie aantekening bij inventarisnummer 67. 
 

127 Besluiten van de gemeenteraad, inhoudende vaststelling van de 

huren van gemeentewoningen, met bijlage, 1954-1957. 1 omslag. 
 

128 Stukken betreffende verhuur, beheer en verkoop van 

gemeentewoningen te Appelscha, aan de Leidijk bij 

Donkerbroek, bij het Fochtelooërvallaat en te Haulerwijk, 

1931-1959.  1 omslag. 
 

129 Stukken betreffende verhuur van veenputten in het "Jardinga-

veld" onder Fochteloo en vervoer van de afgegraven turf over 

eigendommen van de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen, 1929-

1947.   1 omslag. 

N.B. Zie aantekening bij inventarisnummer 67. 
 

130 Stukken betreffende verhuur van grond, gelegen achter de be-

graafplaats te Haulerwijk, 1943-1967. 1 omslag. 
 

131 Stukken betreffende verhuur van grond te Oosterwolde, 1930-

1955.   1 omslag. 
 

132 Stukken betreffende verhuur, beheer en verkoop van gemeente-

woningen en -gebouwen te Oosterwolde, 1930-1960. 1 pak. 
 

133 Stukken betreffende de bouw en verhuur van het gebouw voor 

huisvesting van Rijksdiensten met twee dienstwoningen, aan de 

Schapekamp te Oosterwolde, 1949-1959. 1 pak. 
 

134 Stukken betreffende verhuur van gronden te Waskemeer, 1951-

1956.  1 omslag. 
 

 j. jacht- en visrecht 
 

135 Stukken betreffende verhuur van jachtrecht, 1938-1959. 
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     1 omslag. 
 

136 Stukken betreffende verhuur van visrecht, 1929-1960. 1 

omslag. 
 

k. rechten van reed, overpad en uitweg 
 

Stukken betreffende het verlenen van het recht van reed, 

overpad en het recht van uitweg, 1930-1931, 1941, 1953, 1956-

1957.  1 omslag. 
 

 l. beheer en exploitatie 

N.B. Zie ook inventarisnummers 124, 128 en 132. 

138 Stukken betreffende het beheer van torens en klokken van de 

Nederlands-hervormde kerken te Appelscha en Makkinga, 1938, 

1945-1957.  1 omslag. 
 

139 Stukken betreffende restauratie en onderhoud van de 

Nederlands-hervormde kerk te Oldeberkoop en de overdracht van 

deze toren met klok en uurwerk aan de Nederlands-hervormde 

gemeente aldaar, 1927-1936 en 1956.  1 omslag. 
 

139a Stukken betreffende exploitatie van het veengebied "Jardinga-

veld" bij Fochteloo, 1930-1944.  1 omslag. 
 

140-144 Stukken betreffende exploitatie, verhuur en verkoop van ge-

meentelijke boerderijen te Haulerwijk en in de Weperpolder 

onder Oosterwolde, 1935-1963.          1 pak en 4 

omslagen. 

140. "Het Witte Huis" te Haulerwijk, 1956-1963 1 pak. 

141. "De Driesprong", Weperpolder, 1937-1959 

142. "De Falkenahoeve", Weperpolder, 1939-1959 

143. "De Veendijkhoeve", Weperpolder, 1935-1959 

144. "De Wijkhoeve", Weperpolder, 1941-1959. 
 

145 Stukken betreffende aansluiting op de waterleiding van 

gemeentelijke gebouwen en andere eigendommen, 1954-1958. 1 

omslag. 
 

146 Polissen betreffende verzekering van gemeente-eigendommen 

tegen brand-, vliegtuig- en stormschade, met bijlagen, 1941-

1959.   1 pak. 
 

147 Stukken betreffende verzekering van bijzondere scholen in de 

gemeente, 1947-1959, met retro-acta uit verschillende jaren. 

     1 omslag. 
 

148 Stukken betreffende bescherming van gemeente-eigendommen 

tegen brand- en bliksemgevaar, 1929, 1938-1943, 1950-1956. 1 

omslag. 
 

148a Stichting betreffende de wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente, 1945-1959. 

 1 omslag. 
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149 Stukken betreffende vergoedingen aan het gemeentebestuur als 

gevolg van geleden schade aan gemeente-eigendommen in 

oorlogstijd of anderszins te zijnen laste gebleven uitgaven, 

1944-1957.   1 pak. 
 

150 Stukken betreffende opgave aan Gedeputeerde Staten van veran-

deringen in de staat van hetgeen naar burgerlijk recht eigen-

dom van de gemeente is, 1930-1937. 1 omslag. 
 

151 Stukken betreffende exploitatieopzetten van terreinen, gele-

gen in uitbreidingsplannen in de gemeente, 1950-1960. 1 pak. 
 

 2.  F i n a n c i ë n 
 

 a. algemeen 
 

152-155 Stukken betreffende bijdragen van het Rijk in de kosten van 

de gemeentehuishouding in verband met de slechte financiële 

positie van de gemeente over de dienstjaren, 1932-1942. 

            3 pakken en 1 

omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummers 45-50. 

152. 1932-1933 154. 1936-1938 

153. 1934-1935 155. 1939-1942 1 omslag. 

 

156 Stukken betreffende bijdragen van het Rijk uit het werkloos-

heidssubsidiefonds, 1934-1943.  1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1868 

 

157 Stukken betreffende verzekering van gemeentegelden, 1936-

1959.     1 omslag. 

 

b. begrotingen en rekeningen 

 

158-186 Gemeentebegrotingen, 1931-1959.  30 delen. 

N.B. 1930: zie inventaris gemeente-archief 1816-1930. 

158. 1931 168. 1941 178. 1951 

159. 1932 169. 1942 179. 1952 

160. 1933 170. 1943 180. 1953 

 161. 1934 171. 1944 181. 1954 

 162. 1935 172. 1945 182. 1955 

 163. 1936 173. 1946 183. 1956 

 164. 1937 174. 1947 184. 1957 

165. 1938 175. 1948 185. 1958 

166. 1939  176. 1949 186. 1959 

167. 1940 177. 1950 

 

187-215 Memories van toelichting op de gemeentebegrotingen, 1931-

1959.   30 banden. 

N.B. 1. 1930: zie inventaris gemeente-archief 1816-1930. 

2. In deze memories zijn ook ingebonden de volgende be-

grotingen (met toelichting): van het Grondbedrijf 

(vanaf 1936), het Burgerlijk Armbestuur (vanaf 1936, 

vanaf 1947 genoemd Burgerlijke instelling van welda-

digheid en vanaf 1950 Dienst voor Sociale Zaken), het 
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Landbouwbedrijf (vanaf 1951), de Stichting Werkplaats 

Ooststellingwerf (vanaf 1953) en de Stichting 

Rikkingahof (vanaf 1958). 

 

187. 1931 197. 1941 207. 1951 

188. 1932 198. 1942 208. 1952 

189. 1933 199. 1943 209. 1953 

190. 1934 200. 1944 210. 1954 

191. 1935 201. 1945 211. 1955 

192. 1936 202. 1946 212. 1956 

 193. 1937 203. 1947 213. 1957 

194. 1938 204. 1948 214. 1958 

195. 1939 205. 1949 215. 1959 

196. 1940 206. 1950 

 

216-256 Stukken betreffende opstelling en wijziging van gemeente-

begrotingen, 1931-1959. 41 pakken en 

omslagen. 

 

b.a. Opstelling en wijziging. 

216. 1931  222. 1937 228. 1943 

217. 1932 223. 1938 229. 1944 

218. 1933 224. 1939 230. 1945 

 219. 1934 225. 1940 231. 1946 

220. 1935 226. 1941 232. 1949 

221. 1936 227. 1942 

 

 b.b. Opstelling. 

233. 1947 237. 1952 241. 1956 

234. 1948 238. 1953 242. 1957 

235. 1950 239. 1954 243. 1958 

236. 1951 240. 1955 244. 1959 

 

 b.c. Wijziging. 

245. 1947 249. 1952 253. 1956 

246. 1948 250. 1953 254. 1957 

247. 1950 251. 1954 255. 1958 

248. 1951 252. 1955 256. 1959 

 

257-268 Gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven, 1948-1959. 

      12 delen. 

N.B. Gemeenterekeningen 1930-1947 ontbreken 

257. 1948 261. 1952 265. 1956 

258. 1949 262. 1953 266. 1957 

259. 1950 263. 1954 267. 1958 

260. 1951 264. 1955 268. 1959 

 

269-297 Stukken betreffende de vaststelling van de gemeenterekeningen 

van inkomsten en uitgaven, 1931-1959.  29 

omslagen. 

269. 1931 279. 1941 289. 1951 

270. 1932 280. 1942 290. 1952 

271. 1933 281. 1943 291. 1953 

272. 1934 282. 1944 292. 1954 
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273. 1935 283. 1945 293. 1955 

274. 1936 284. 1946 294. 1956 

275. 1937 285. 1947 295. 1957 

276. 1938 286. 1948 296. 1958 

277. 1939 287. 1949 297. 1959 

 278. 1940 288. 1950 

 

298-303 Grootboeken van inkomsten, 1931-1936.  6 delen. 

298. 1931 301. 1934 

299. 1932 302. 1935 

300. 1933 303. 1936 

 

304-309 Grootboeken van uitgaven, 1931-1936.  6 delen. 

304. 1931 307. 1934 

305. 1932 308. 1935 

306. 1933 309. 1936 

 

 c. financieel beheer 
 

310 Rekening-courant overeenkomsten met de N.V. Bank voor Neder-

landse Gemeenten, met bijlagen, 1949-1959. 1 pak. 
 

311 Raadsbesluiten tot het aangaan van rekening-courant-overeen-

komsten met de stichtingen "Rikkingahof" en "Werkplaats Oost-

stellingwerf" te Oosterwolde, voor het opnemen en beleggen 

van kasgeld, met bijlagen, 1956.  1 omslag. 
 

312 Stukken betreffende de controle op het financieel beheer van 

de gemeente en haar diensten, 1931-1957.  1 omslag. 
 

 * Stukken betreffende het verduisteren van gemeentegeld door de 

ambtenaar H. Hammer, 1936-1937.  1 omslag. 
 

 d. geldleningen 
 

314-315 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen, 1920-1959. 

     2 pakken. 

 314. 1920-1947 315. 1947-1959 
 

316-317 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen met de N.V. 

Bank voor Nederlandse Gemeenten, 1947-1959. 2 pakken. 
 

318 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen ter 

financiering van gemeentelijke bijdragen, die worden verleend 

aan particulieren, in verband met onrendabele kosten van 

aansluiting van hun woningen op het elektriciteitsnet 1958-

1963. 1 omslag. 
 

319 Besluiten van de raad, waarbij B&W worden gemachtigd kasgeld-

leningen aan te gaan, met bijlagen, 1939-1959. 1 omslag. 
 

3. G e b o u w e n   e n   t e r r e i n e n ,   v o o r    

d e   d i e n s t   b e s t e m d 
 

320 Stukken betreffende inrichting en onderhoud van en ingebruik-

geving van ruimten in het gemeentehuis, 1930-1959. 1 omslag. 



 

                             

-  13  - 

 

321 Stukken betreffende aanwijzing, beheer en verhuur van ambts-

woningen, 1930-1938, 1951-1959.  1 omslag. 
 

322 Stukken betreffende bouw, verbouw, verhuur en verbeteringen 

in, aan en bij ambtswoningen van de hoofden van de openbare 

lagere scholen en de scholen voor buitengewoon en uitgebreid 

lager onderwijs te Oosterwolde, 1930-1959. 1 pak. 
 

323 Stukken betreffende gemeentelijke opslagplaatsen te 

Oosterwolde, in de Weperpolder en te Haulerwijk, 1953-1957. 1 

omslag. 

 

E. VERKIEZING EN VORMING VAN VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN 

 

 

324 Stukken betreffende de uitslag van de verkiezingen voor de 

Tweede Kamer betreffende deze gemeente, 1933 en 1959. 

     1 omslag. 

325 Stukken betreffende de uitslag van de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten van Friesland betreffende deze gemeente, 

1946, 1950, 1954 en 1958.  1 omslag. 
 

326-331 Processen-verbaal van gemeenteraadsverkiezingen, met bijla-

gen, 1931-1958.  6 omslagen. 

N.B. 1935: zie inventarisnummer 332 

326. 1931               328. 1946               330. 1953 

327. 1939               329. 1949               331. 1958 
 

332 Stukken betreffende benoeming en toelating van leden van de 

gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 1935, 1935. 

     1 omslag. 

N.B. De processen-verbaal van deze verkiezingen zijn niet 

bewaard gebleven. 
 

333 Stukken betreffende de verkiezing van een tijdelijke 

gemeenteraad, september - november 1945.  1 omslag. 
 

334 Stukken betreffende de tussentijdse toelating van leden tot 

de gemeenteraad, 1931-1936, 1947, 1950 en 1957. 1 omslag. 
 

335 Verordeningen, regelende de verdeling van de gemeente in 

stemdistricten, 1938-1952.  1 omslag. 
 

F. LICHAMEN, ORGANEN EN FUNCTIONARISSEN 
 

336 Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 

vastgesteld 23 mei 1935, met wijzigingen tot 1958. 1 omslag. 
 

337 Stukken betreffende het houden van gemeenteraadsvergaderingen 

en abonnement op de agenda, met bijbehorende stukken, voor de 

gemeenteraad, 1940-1941, 1945 en 1948.  1 omslag. 
 

338-339 Presentielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 

1932-1968.  2 delen. 
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N.B. 29.07.1915-23.06.1932: zie inventaris gemeentearchief 

1816-1930. 

338. 04.08.1932-21.04.1952 

339. 12.06.1952-17.12.1968 
 

340 Verordening op de vaste commissie uit de gemeenteraad, met 

bijlagen, 1958.  1 omslag. 
 

341 Presentielijst voor de vergaderingen van een aantal commis-

sies uit de gemeenteraad, oktober - november 1933. 1 deel. 
 

342 Besluit van de burgemeester tot opschorting van werkzaamheden 

van een drietal commissies, 29.07.1941. 1 stuk. 
 

343 Besluiten tot het toekennen van presentiegeld aan raadsleden 

voor het bijwonen van raads- en commissievergaderingen, 1920-

1956.   1 omslag. 
 

344 Stukken betreffende de positie van Joodse gemeenteraadsleden, 

1940-1941.  1 omslag. 

345 Stukken betreffende ontzegging van deelname aan enige werk-

zaamheden van de gemeenteraad aan het raadslid J. Herder te 

Oosterwolde, juli 1940.  1 omslag. 
 

346 Stukken betreffende benoeming en ontslag van wethouders, 

1935-1958.  1 omslag. 
 

347 Besluiten van burgemeester en wethouders betreffende hun 

onderlinge taakverdeling, 1956-1957. 1 omslag. 
 

348 Presentielijst voor de vergaderingen van B&W, 01.01.1930-

10.07.1931.  1 deel. 
 

349 Verordeningen, regelende de pensionering van wethouders, 1952 

en 1956-1957.  1 omslag. 
 

350 Stukken betreffende wijziging van de instructie voor de 

gemeentesecretaris, 1931.  1 omslag. 
 

351 Instructie voor de gemeente-ontvanger, 1951. 1 omslag. 
 

352 Stukken betreffende instelling van takken van dienst en vast-

stelling van verordeningen, regelende het beheer van de tak-

ken van dienst, 1935, 1950.  1 omslag. 

N.B. Zie voor de verordening 1959, in werking met ingang van 

01.01.1960, inventaris gemeente-archief na 1960. 
 

353 Stukken betreffende toetreding tot het Instituut voor 

Bestuurswetenschappen 1946.  1 omslag. 
 

G. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN 
 

354 Besluiten van de gemeenteraad tot overdracht van bevoegdheden 

aan het college van burgemeester en wethouders, 1931-1957. 

N.B. 1. Hierbij één delegatiebesluit van B&W aan de directeur 

van Openbare Werken, 1957. 
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2. Zie ook inventarisnummer 319 
 

H. REGELING EN VASTSTELLING VAN BESTUURS- EN BEHEERS-

HANDELINGEN 
 

355 Stukken betreffende inzending en afkondiging van verordenin-

gen, bestuurs- en beheershandelingen, besluiten van de 

gemeenteraad en andere zaken, 1931-1952.  1 omslag. 
 

356 Register van officiële publicaties van het gemeentebestuur in 

het "Nieuwsblad van Friesland", 05.08.1940-14.02.1945. 

     1 deel. 
 

357 Stukken betreffende de zuivering van het gemeentelijk 

bezettingsrecht, 1950.  1 omslag. 
 

358 Stukken betreffende de instelling van een commissie voor de 

strafverordeningen, februari 1959. 1 omslag. 
 

359 Statistiek der gemeenten, 1937-1942. 1 omslag. 

I. OFFICIËLE ONTVANGSTEN 

 

360 Stukken betreffende bezoeken van H.M. de Koningin, de Commis-

saris der Koningin en het college van Gedeputeerde Staten van 

Friesland aan de gemeente, 1947-1958. 1 omslag. 
 

2. PERSONEEL 
 

N.B. Met "personeel" wordt in principe bedoeld: alle perso-

neel in dienst van de gemeente. 

Dat wil niet zeggen, dat archiefbescheiden met betrek-

king tot alle categorieën personeel onder dit hoofdstuk 

zijn opgenomen. Voor de hier onderstaande categorieën 

wordt ook of uitsluitend verwezen naar andere 

inventaris-nummers, al naar gelang het onderwerp van 

bestuurszorg. 

- Bevolkingsagent, inv.nr. 1213 

- Brandweerlieden, inv.nrs. 1604-1606 

- Brug- en sluiswachters, inv.nrs. 1744-1745 

- Gemeenteveeartsen, inv.nr. 1336 

- Grafgraver te Haulerwijk, inv.nr. 1315 

- Lijkschouwers, inv.nr. 1322 

- Marktmeesters, inv.nr. 1846 

- Noodslagers, inv.nrs. 1301-1302 

- Onderwijzend personeel, inv.nrs. 2034-2045 

- Schoolschoonma(a)k(st)ers, inv.nrs. 2096-2098 

  - Stichting Rikkingahof, inv.nr. 1992 

- Vroedvrouw, inv.nr. 1957 
 

 A. PERSONEELSLEDEN 
 

361- Stukken betreffende sollicitaties, benoemingen en ontslagen 

937 * van individuele personeelsleden, 1930-1960. 590 

omslagen 
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N.B. De omslagen zijn alfabetisch geordend op naam van het 

personeelslid, met daarachter de vermelding van functie. 

Nr. Naam Beroep     

361 Akkerman, W.E. onderwijzeres 

362 Alberda, G. onderwijzer 

363 Alberda, G. onderwijzeres 

364 Aldershof, W. distributieambtenaar 

365 Algera, R.J. onderwijzeres 

366 Alstein, H.J. wegwerker 

367 Antonides, S. ambtenaar ter secretarie 

368 Apperloo, T. onderwijzer 

369 Assies, A. ambtenaar ter secretarie 

370 Atema, A. ambtenaar ter secretarie 

371 Baaren, B.J.M. van evacuatieambtenaar 

372 Baarsel, M. van onderwijzeres 

373 Baas, J. onderwijzer 

374 Baas, T. onderwijzer 

375 Bakker, A. onderwijzeres 

376 Bakker, K. onderwijzer 

377 Bakker, M. onderwijzeres 

378 Bennink, K. onderwijzer 

379 Berg, F. van der distributieambtenaar 

Nr. Naam Beroep           

380 Berg, M. van der typiste ter secretarie 

381 Bergsma, A. ambtenaar ter secretarie 

382 Bergsma, H.J. onderwijzer 

383 Bergsma, J. distributieambtenaar 

384 Bergveld, H.J. ambtenaar ter secretarie 

385 Bethlehem, R. onderwijzer 

386 Betten, H. distributieambtenaar 

387 Betten, P. brugwachter te Appelscha 

388 Bies, H. onderwijzeres 

389 Bijlsma, A. onderwijzeres 

390 Blaauw, A. ambtenaar dienst O.W. 

391 Blaauw, J. ambtenaar ter secretarie 

392 Blaauw, L. onderwijzeres 

393 Blijsie, C. onderwijzeres 

394 Blok, J.M. onderwijzeres 

395 Blom, Y. onderwijzer 

396 Boeken, J. onderwijzer 

397 Boer, B. de onderwijzer 

398 Boer, E.T.P.J. de arts 

399 Boer, T. de onderwijzer 

400 Boer, F.J. de  klerk luchtbescherming 

401 Boer, G. de  

402 Boer, J. de onderwijzer 

403 Boer, J.W. de distributieambtenaar 

404 Boer, S. de onderwijzer 

405 Boerigter, F.G. veearts 

406 Boersma, C. onderwijzeres 

407 Boerstra, J. onderwijzer 

408 Boetje, F.J. distributieambtenaar 

409 Bolding, K. distributieambtenaar 

410 Bolmer, J. onderwijzer 

411 Bomert, A. onderwijzeres 

412 Bomhof, N.A. onderwijzer 

413 Bonder, A. onderwijzeres 
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414 Bonder, R. onderwijzer 

415 Bonne, D. onderwijzer 

416 Boon, P.C. den distributieambtenaar 

417 Bor, A.A.M. onderwijzeres 

418 Bos, E. onderwijzer 

419 Bos, G. ambtenaar sociale zaken 

420 Bos, G. typiste ter secretarie 

 421 Bosch, A.F. onderwijzer 

422 Bosch, G.S. van der onderwijzeres 

423 Bosgra, A.F. onderwijzeres 

424 Bosje, T. distributieambtenaar 

425 Bosma, B. distributieambtenaar 

426 Bosma, G. onderwijzer 

427 Bouma, A.D. onderwijzer 

428 Bouma, H. hoofdonderwijzer 

429 Bouw, D. distributieambtenaar 

430 Braaksma, K.W. onderwijzeres 

431 Brederode, J.A.  onderwijzeres 

432 Breider, G. hoofdonderwijzer 

433 Broek, A. van der onderwijzer 

434 Broek, M. van der opzichter gemeentewerken 

435 Broers, F. hoofd o.l.s. 

436 Bron, A. onderwijzer 

437 Brouwer, A. typiste ter secretarie 

Nr. Naam Beroep           

438 Brouwer, G. klerk gemeente-ontvanger 

439 Brouwer, W. onderwijzeres 

440 Brug, R.T. van der  onderwijzeres 

441 Bruin, H. de distributieambtenaar 

442 Bunt, A. hoofd o.l.s. 

443 Burema, A. hoofd o.l.s. 

444 Busscher, P.J. onderwijzer 

445 Cats, J.H. ambtenaar sociale zaken 

446 Clerx, T.P.H. onderwijzeres 

447 Cloo, B. distributieambtenaar 

448 Crassaerts, T.A.H. onderwijzer 

449 Dalen, J. van onderwijzer 

450 Dammers, K.J. onderwijzer 

451 Dedden, L. onderwijzer 

452 Delden, S. an klerk distributiekantoor 

453 Dijk, A. van architect gemeentewerken 

454 Dijk, B. van ambtenaar dienst O.W. 

455 Dijkman, W.M. onderwijzer 

456 Dijkstra, G. distributieambtenaar 

457 Dijkstra, L. onderwijzeres 

458 Dijkstra, W. onderwijzeres 

459 Dikkens, S. distributieambtenaar 

460 Dillema, G. onderwijzer 

461 Docter, F. distributieambtenaar 

462 Docter, K. onderwijzer 

463 Dokter, H. onderwijzer 

464 Dokter, R. ambtenaar ter secretarie 

465 Dokter, J. volontair dienst O.W. 

466 Dokter, J. ambtenaar dienst O.W. 

467 Dongstra, Sj. ambtenaar sociale zaken 

468 Donker, A. onderwijzer 

469 Donker, A. onderwijzer 

470 Doornbos, B.Ph. onderwijzer 

471 Douwen, E. van burgemeester 
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472 Douwsma, J. los werkman 

473 Dowit, L.J. onderwijzer 

474 Draaier, P.C. onderwijzer 

475 Drijver, A. onderwijzer 

476 Duba, W.C. opzichtertekenaar 

477 Duursma, A. distributieambtenaar 

478 Duursma, J. distributieambtenaar 

479 Duursma, N. onderwijzer 

480 Duursma, R. onderwijzer 

481 Ebbes, I. ambtenaar ter secretarie 

482 Ebbes, S. ambtenaar ter secretarie 

483 Ebbes, F. typiste ter secretarie 

484 Edens, J.A. onderwijzer 

485 Eisinga, G. onderwijzer 

486 Eisma, G.I. onderwijzer 

487 Ellerbroek, H.G. onderwijzer 

488 Endendijk, J.H. onderwijzeres 

489 Engel, F. distributieambtenaar 

490 Ensing, P.J.J. hoofd o.l.s. 

491 Eppinga, F.  onderwijzer 

492 Essen, Th. van onderwijzer 

493 Ettema, G. onderwijzer 

494 Everman, W. onderwijzer 

Nr. Naam Beroep           

495 Faber, G. onderwijzeres 

496 Feenstra, G. distributieambtenaar 

497 Feenstra, Joh.  tijd. contr. der steun 

498 Flokstra, J.A. wegwerker 

499 Fokkema, J. arts 

500 Frackers, E.E.H. onderwijzeres 

501 Friso, F. onderwijzeres 

502 Friso, T. onderwijzeres 

503 Gall, W. ambtenaar dienst O.W. 

504 Geerlings, T.G. sluiswachter 

505 Geertsma, T. distributieambtenaar 

506 Geertsma, J.G. onderwijzer 

507 Gelderblom onderwijzer 

508 Gerlach, W.A. arts 

509 Geul, M.G.H. onderwijzer 

510 Goïnga, J. van wegwerker 

511 Gool, S.P.M. chef veldwachter 

512 Gorter, A. ambtenaar ter secretarie 

513 Gorter, J. ambtenaar ter secretarie 

514 Gorter, J. distributieambtenaar 

515 Goslinga, S. onderwijzeres 

516 Grevink, J. wegwerker 

517 Groot, A. de  onderwijzer 

518 Groot, F. de distributieambtenaar 

519 Groot, G. de onderwijzer 

520 Groot, P. de onderwijzeres 

521 Guichelaar, A. hoofd o.l.s. 

522 Haak, W. distributieambtenaar 

523 Haan, A. de  onderwijzeres 

524 Haan, H. de ambtenaar ter secretarie 

525 Haan, J.E. de onderwijzer 

526 Haan, S. de wegwerker 

527 Haarlem, S.H.C. van onderwijzeres 

528 Hafma, T. onderwijzeres 

529 Hammer, H. ambtenaar ter secretarie 
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530 Hamstra, K.H. onderwijzer 

531 Hankel, J. controleur der steun 

532 Harms, E.J. onderwijzeres 

533 Hartholt, J. onderwijzeres 

534 Hartmans, K. onderwijzeres 

535 Hartstra, A.M. onderwijzeres 

536 Hasper, W. distributieambtenaar 

537 Hasselt, S. van hoofd o.l.s. 

538 Haveman, J. ambtenaar dienst O.W. 

539 Heida, F. onderwijzer 

540 Heida, J. distributieambtenaar 

541 Heida, R. onderwijzeres 

542 Heida, S. onderwijzer 

543 Heide, F. van der distributieambtenaar 

544 Heide, G. van der controleur der steun 

545 Heide, J. van der hoofd o.l.s. 

546 Hellinga, H.J.  onderwijzeres 

547 Hellinga, P. armmeester 

548 Herder, H. helpster nuttig handw. 

549 Heeringa, G.H. onderwijzer 

550 Hes, H. onderwijzeres 

551 Hessels, A. ambtenaar dienst O.W. 

552 Heyden, A. van der onderwijzeres 

Nr. Naam Beroep           

553 Hiemstra, L. onderwijzeres 

554 Hinkema, F. distributieambtenaar 

 554a Hiemstra, H.G. distributieambtenaar 

555 Hoek, P.R. van der  onderwijzeres 

556 Hoek, T. van der ambtenaar dienst O.W. 

 556a Hoeksema, K. vroedvrouw 

557 Hoekstra, A.A. onderwijzeres 

558 Hoekstra, B. distributieambtenaar 

559 Hoekstra, D. onderwijzer 

560 Hoekstra, G. distributieambtenaar 

561 Hoekstra, H. onderwijzeres 

562 Hoekstra, J. onderwijzeres 

563 Hoekstra, K. klokluider 

564 Hoekstra, T. onderwijzeres 

565 Hof, H. onderwijzer 

566 Hof, H. ambtenaar dienst O.W. 

567 Hof, L. onderwijzer 

568 Hof, R. grafgraver 

569 Hofma, G. distributieambtenaar 

570 Hofman, S.H. onderwijzer 

571 Hofstede, G.W.L. onderwijzeres 

572 Hofstra, B. typiste 

573 Hofstra, K. hulpwegwerker 

574 Hoks, A. distributieambtenaar 

575 Hondema, S. onderwijzer 

576 Honing, H. van der distributieambtenaar 

577 Hoogenberg, D. distributieambtenaar 

578 Hoogeveen, E. typiste der secretarie 

579 Hoogeveen, J. onderwijzeres 

580 Hoogland, E.J.A. onderwijzeres 

581 Hoonstra, L. ambtenaar dienst O.W. 

582 Horst, G.J. van der ambtenaar ter secretarie 

583 Horst, H. van der distributieambtenaar 

584 Houtman, W.T. distributieambtenaar 

585 Huisman, J. onderwijzer 
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586 Huisman, R. onderwijzeres 

587 Huitema, D. wegwerker 

588 Huizinga, G.J. onderwijzeres 

589 Huksloot, G. onderwijzeres 

590 Hulsbergen, W.C. gemeenteopzichter 

591 Hulsebos, A.M.A. distributieambtenaar 

592 Hut, H. bode gemeentehuis 

593 Iest, H. van der ambtenaar ter secretarie 

594 Iest, W. van der  distributieambtenaar 

595 IJsselstein, M.J.B. onderwijzeres 

596 Jager, A. onderwijzeres 

597 Jager, D. de brugwachter 

598 Jager, G.A. onderwijzeres 

599 Jager, H. de distributieambtenaar 

600 Jansen, B. onderwijzer 

601 Jansen, G. onderwijzer 

602 Jedema, H. onderwijzer 

603 Jedema, K. onderwijzer 

604 Jellema, G. onderwijzer 

605 Jelsma, H. onderwijzeres 

606 Jong, A. de onderwijzer 

607 Jong, A. de distributieambtenaar 

608 Jong, H. de  distributieambtenaar 

Nr. Naam Beroep           

609 Jong, L. de gemeenteschilder 

610 Jong, L. de distributieambtenaar 

611 Jong, S. de onderwijzeres 

612 Jong, Tj. de onderwijzer 

613 Jong, Tj. de wegwerker 

614 Jong, U. de ambtenaar ter secretarie 

615 Jong, W. de onderwijzer 

616 Jongbloed, J. onderwijzer 

617 Jonge, J. de onderwijzer 

618 Jongebreur, J.A. arts 

619 Jongschaap, G. onderwijzer 

620 Jongschaap, N. onderwijzer 

621 Jongsma, J. onderwijzer 

622 Jonker, E. onderwijzer 

623 Jonker, S. onderwijzer 

624 Jonkman, A. onderwijzeres 

625 Jonkman, W.A. onderwijzer 

626 Jorritsma, A. ambtenaar sociale zaken 

627 Joustra, K. armmeester 

628 Kastelein, W. ambtenaar ter secretarie 

629 Keuning, J.R. onderwijzeres 

630 Kiestra, E. ambtenaar dienst O.W. 

631 Kijlstra, J. onderwijzeres 

632 Kijlstra, J.G. arts 

633 Klamer, A. onderwijzeres 

634 Klare, M. onderwijzeres 

635 Kleistra, J. onderwijzeres 

636 Koehoorn, T. onderwijzeres 

637 Koenen, J. onderwijzeres 

638 Koetsier, J. wegwerker 

639 Kok, J. onderwijzer 

640 Koning, H.P.O.C. hoofdonderwijzer Nijeberkoop 

641 Kooistra, A. onderwijzer 

642 Kooistra, J. onderwijzer 

643 Koopmans, A. distributieambtenaar 
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644 Koopmans, T. onderwijzer 

645 Koops, A. ambtenaar ter secretarie 

646 Koops, A. distributieambtenaar 

647 Koops, G. onderwijzer 

648 Koopstra, J. wegwerker 

649 Kraan, C. onderwijzer 

650 Kramer, J. distributieambtenaar 

651 Kroeze, L. ambtenaar ter secretarie 

652 Kromhout, C.P. onderwijzeres 

653 Kruissink, J.L. onderwijzeres 

654 Kuik, A. armmeester 

655 Kuik, H. maatschappelijk werkster 

656 Kuiken, T. onderwijzeres 

657 Kuipers, B. onderwijzer 

658 Kunnen, H. onderwijzeres 

659 Kuur, H. v.d.  distributieambtenaar 

660 Land, H. onderwijzer 

661 Landman, G. onderwijzer 

662 Landman, G. onderwijzer 

663 Lang, H. de onderwijzers 

664 Lange, P. de distributieambtenaar 

665 Laurman, G.A  onderwijzer 

666 Lee, H.B. v.d. onderwijzer 

Nr. Naam Beroep           

667 Leij, A. v.d.  onderwijzeres 

668 Leij, H. v.d. grafgraver 

669 Lenstra, H. distributieambtenaar 

670 Lingen, Tj. v. onderwijzer 

671 Linker, A. onderwijzeres 

672 Lojenga, W.J. arts 

673 Lok, A. onderwijzer 

674 Lok, A.M. onderwijzeres 

675 Loopstra, G. ambtenaar ter secretarie 

676 Luchtmeyer, F. onderwijzeres 

677 Luchtmeijer, J. onderwijzer 

678 Luyk, J.A.A. van ambtenaar ter secretarie 

679 Madhuizen, G.P. ambtenaar ter secretarie 

680 Madhuizen, L. ambtenaar ter secretarie 

681 Madhuizen, P. distributieambtenaar 

682 Madhuizen, P. distributieambtenaar 

683 Madhuizen, T.J. ambtenaar ter secretarie 

684 Marrink, M. onderwijzeres 

685 Martens, H. onderwijzer 

686 Mebius, G. onderwijzeres 

687 Meijer, H. onderwijzer 

688 Meijer, H.J.W. onderwijzer 

689 Meulen, Y. van der onderwijzer 

690 Miedema, P. onderwijzer 

691 Mijdenga, J.W. onderwijzer 

692 Minnema, J. onderwijzer 

693 Moed, A. distributieambtenaar 

694 Molen, H.G. van der onderwijzeres 

695 Mooi, A.J. onderwijzer 

696 Mosselman, J.J. distributieambtenaar 

697 Muinen, L.P. onderwijzeres 

698 Mulder, C.B. onderwijzeres 

699 Mulder, E. typiste ter secretarie 

700 Mulder, F. ambtenaar ter secretarie 

701 Mulder, G. distributieambtenaar 
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702 Mussert, M.J. onderwijzer 

703 Nauta, B.T. arts 

704 Neef, F. onderwijzer 

705 Neijenhuis, T. gemeentetimmerman 

706 Nicolai, A. onderwijzeres 

707 Nijboer, J. hoofd o.l.s. 

708 Nijholt, J.G. onderwijzeres 

709 Nijholt, M. onderwijzeres 

710 Nijmeijer, IJ. distributieambtenaar 

711 Nonkes, H.G. onderwijzeres 

712 Noorman, H.J. gemeentearchitect 

713 Noorman, J. onderwijzer 

714 Noorman, J. onderwijzer 

715 Oenema, Tj. onderwijzer 

716 Oldersma, L. onderwijzer 

717 Olst, J. van der onderwijzer 

718 Oord, B. distributieambtenaar 

719 Oord, J. kinderbegeleidster 

720 Oord, S. distributieambtenaar 

721 Oosten, R. onderwijzer 

722 Oosterhof, J.A. onderwijzer 

723 Oosterkamp, H. onderwijzer 

Nr. Naam Beroep           

724 Oosterloo, H. onderwijzeres 

725 Oosterloo, H.L. klokluider 

726 Oosterloo, S. klokluider 

727 Oosterwijk, R. gemeente-secretaris 

728 Oosting, J. hulpwegwerker 

729 Oostra, J. onderwijzeres 

730 Oskam, W.G. ambtenaar dienst O.W. 

731 Overdiep, J.P. onderwijzer 

732 Peters, H. onderwijzeres 

733 Piebenga, T. onderwijzer 

734 Piersma, M. onderwijzeres 

735 Plantinga, B. onderwijzer 

736 Ploeg, M. van der onderwijzer 

737 Ploeg, P. van der distributieambtenaar 

738 Polet, D.F.  ambtenaar dienst O.W. 

739 Pool, O.J. arts 

740 Popkema, H. onderwijzeres 

741 Popkema, H. distributieambtenaar 

742 Popping, G. distributieambtenaar 

743 Porte, A. onderwijzer 

744 Porte, R. onderwijzer 

745 Post, Y. onderwijzer 

746 Post, W. hulpwegwerker 

747 Posthumus, H. onderwijzeres 

748 Posthumus, J. onderwijzer 

749 Postma, J. onderwijzer 

750 Postma, H. veearts 

751 Postma, J. onderwijzer 

752 Postma, Tj. onderwijzer 

753 Postma, U. onderwijzer 

754 Postmus, A. onderwijzeres 

755 Postmus, D. onderwijzer 

756 Prakken, S.B. arts 

757 Prenger, H.F. onderwijzeres 

758 Prooye, J. van ambtenaar ter secretarie 

759 Prop, K.K. onderwijzer 
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760 Prop, N. onderwijzer 

761 Puffelen, A.J. van onderwijzer 

762 Putten, R. van hoofd u.l.o. (zie i.nr.1960) 

763 Richie, C.T. gemeente-ontvanger 

764 Richie, T.S. onderwijzeres 

765 Richie, R.H. distributieambtenaar 

766 Riel, J. van hoofd u.l.o. 

767 Riemersma, P.J. onderwijzer 

768 Ritsema, W. onderwijzeres 

769 Roders, F. veearts 

770 Rood, A. onderwijzeres 

771 Rooi, S. de lantaarnopsteker 

772 Roosma, A. onderwijzeres 

773 Roukema, J. onderwijzer 

774 Roukema, R. distributieambtenaar 

775 Rozema, A. onderwijzeres 

776 Runsink, C.J. onderwijzer 

777 Russchen, E. ambtenaar ter secretarie 

778 Russchen, H. onderwijzer 

779 Russchen, R. onderwijzeres 

780 Sandberg, F.P. distributieambtenaar 

781 Schaafsma, J. onderwijzeres 

 Nr. Naam Beroep           

 782 Schaafsma, G. onderwijzeres 

783 Scheer, A. onderwijzeres 

784 Scheffer, H. ambtenaar ter secretarie 

785 Scheper, Sj. onderwijzer 

786 Schuiling, G. ambtenaar ter secretarie 

787 Schulting, K. onderwijzer 

788 Schuring, R. veearts 

789 Schut, H.J. hoofd o.l.s. 

790 Schut, J. ambtenaar dienst O.W. 

791 Schuttenhelm, L.A. distributieambtenaar 

792 Schuurer, S. onderwijzeres 

793 Schweer, A. onderwijzeres 

794 Sieben, J. ambtenaar dienst O.W. 

 794a Siebenga, J. gem. veearts 

795 Siebring, H. hoofd o.l.s. 

796 Sinnema, P. onderwijzer 

797 Sissing, J. distributieambtenaar 

798 Slofstra, B. torenuurwerk-opwinder 

799 Slot, A. onderwijzer 

800 Sloterdijk, A. onderwijzeres 

801 Sloterdijk, A. kinderbegeleider 

802 Sluis, A. van der hoofd o.l.s. 

803 Sluis, J. van der onderwijzer 

804 Sluis, J. van der onderwijzer 

805 Smid, H. onderwijzer 

806 Smits, G. ambtenaar dienst O.W. 

807 Snieder, T.E. hulpkeurmeester 

808 Snijder, J. onderwijzer 

809 Snoek, S. ambtenaar ter secretarie 

810 Somer, A.G. distributieambtenaar 

811 Spieker, K. onderwijzer 

812 Spoelstra, A. onderwijzer 

813 Spoelstra, H. onderwijzer 

 814 Stapert, J.H.  

815 Stedehouder, G. onderwijzeres 

816 Stedehouder, P. onderwijzeres 
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817 Stedehouder, W.F. hoofd o.l.s. 

818 Steenbergen, H. hoofd o.l.s. 

819 Steensma, L. onderwijzer 

820 Stoel, M.L. arts 

821 Stoker, A. onderwijzeres 

 822 Sijtema, S. onderwijzer 

823 Taekema, G. distributieambtenaar 

824 Terpstra, J. onderwijzer 

825 Terpstra, J. distributieambtenaar 

826 Terwisscha, K. wegwerk./lantaarnopsteker 

827 Terwisscha, A. distributie-ambtenaar 

828 Tienkamp, T. onderwijzer 

829 Tijmstra, K. onderwijzeres 

830 Tijmstra, P. distributieambtenaar 

831 Tijmstra, U. hoofd o.l.s. 

832 Timmerman, G. onderwijzeres 

833 Tjepkema, J. distributieambtenaar 

834 Tolman, A.E. distributieambtenaar 

835 Toornstra, G. hoofd o.l.s. 

836 Troost, T. onderwijzeres 

837 Tuinbeek, A.A. Typiste ter secretarie 

838 Tuiten, A. onderwijzer 

Nr. Naam Beroep           

839 Vaartjes, H. onderwijzer 

840 Veen, H. onderwijzer 

841 Veen, J. van der brugwachter 

842 Veen, T. van der onderwijzeres 

843 Veenhof, H.W. hulpkeurmeester/deurwaarder 

844 Veenhof, J.J.P. distributieambtenaar 

845 Veenma, J.S. ambtenaar ter secretarie 

846 Veenstra, A. distributieambtenaar 

847 Veenstra, B. gemeenteschilder 

848 Veenstra, J. onderwijzer 

849 Veenstra, M. onderwijzeres 

850 Veenstra, W. onderwijzer 

851 Velde, L. van der conciërge B.L.O.-school 

 852 Velde, S. van der grondwerker 

853 Veldkamp, A. distr.ambtenaar/nachtwaker 

854 Veldman, K. klerk gemeente-ontvanger 

855 Veldman, K. gemeentetimmerman 

 856 Veldman, S. loketambtenaar 

857 Verschoor, G. onderwijzeres 

858 Viersen, F.W. onderwijzeres 

859 Vijver, H. ambtenaar ter secretarie 

860 Visser, L. onderwijzeres 

861 Visser, M.J. onderwijzeres 

 862 Visser, T. schoonmaakster 

863 Vissia, H.W. onderwijzer 

864 Vondeling, A. onderwijzer 

 865 Vondeling, A distributieambtenaar 

866 Vonk, J. onderwijzer 

867 Voolstra, T. onderwijzeres 

868 Vos, G. de onderwijzeres 

869 Vos, H. de onderwijzer 

870 Vos. H.O. de torenuurwerkopwinder 

871 Vos, J. distributieambtenaar 

872 Vries, A. de distributieambtenaar 

873 Vries, A. de onderwijzer 

874 Vries, E. de hoofd o.l.s. 
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875 Vries, E.H. de onderwijzer 

876 Vries, F. de onderwijzer 

877 Vries, G. de  onderwijzeres 

878 Vries, G. de onderwijzer 

879 Vries, G. de onderwijzer 

880 Vries, G.S. de onderwijzer 

881 Vries, J. de wegwerker 

882 Vries, L. de hoofd o.l.s. 

883 Vries, L.A. de arts 

884 Vries, R. de onderwijzer 

885 Vries, W. de ambtenaar ter secretarie 

886 Vrind, W. distributieambtenaar 

887 Wal, K. van der distributieambtenaar 

888 Wal, S. van der onderwijzers 

889 Wal, T. van der distributieambtenaar 

890 Wal, W. van der hoofd o.l.s. 

891 Weger, A. de onderwijzeres 

892 Weger, M. de distributieambtenaar 

893 Weger, M. de onderwijzer 

894 Weperen, J. van distributieambtenaar 

895 Weperen, J. van burgemeester 

896 Werf, J. van der onderwijzer 

Nr. Naam Beroep           

897 Werf, K. van der ambtenaar ter secretarie 

898 Werff, A. van der distributieambtenaar 

899 Westra, W. onderwijzer 

900 Wever, J. distributieambtenaar 

 901 Wiering, A. onderwijzer 

902 Wiering, J. gemeentetimmerman 

903 Wiering, S. ambtenaar dienst O.W. 

904 Wiersma, K.J. hoofd o.l.s. 

905 Wigbout, S.C. onderwijzer/hoofd o.l.s. 

906 Wijbenga, J.R. onderwijzeres 

907 Wijk, J. van wegwerker 

908 Wijk, P.D.A. ambtenaar ter secretarie 

909 Wijnand, A. onderwijzeres 

910 Wijnstra, I. onderwijzeres 

911 Wilde, P. de maatschappelijk werker 

912 Willemsen, A. distributieambtenaar 

913 Willigen, J. de onderwijzer 

914 Wilmans, J.C. vakleerkracht l.o. 

915 Wind, A. onderwijzeres 

916 Wind, E. hoofd o.l.s. 

917 Winkel, C. arts 

918 Witvoet, A. onderwijzeres 

919 Witvoet, K. onderwijzeres 

920 Wolf, G. onderwijzeres 

921 Woudstra, A.A.T. onderwijzeres 

922 Woudstra, J. controleur der steun 

923 Ydema, C.A. onderwijzer 

924 Zaadstra, R. onderwijzer 

925 Zanden, A. van onderwijzeres 

926 Zee, J.T. van der  onderwijzeres 

 927 Zee, L. de onderwijzer 

928 Zee, W.J. van der onderwijzeres 

929 Zeilstra, J. ambtenaar dienst O.W. 

930 Zilverschoon, J. onderwijzer 
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931 Zoetendal, J. onderwijzer 

 932 Zondergeld, T. ambtenaar 

933 Zonderman, R. gemeente-secretaris 

934 Zwaag, J. van der onderwijzer 

935 Zwart, H. onderwijzeres 

936 Zwarts, G. onderwijzeres 

937 Zweden, A. van distributie-ambtenaar 
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 B. RECHTSPOSITIE IN HET ALGEMEEN 

 

938 Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van het Algemeen 

Ambtenarenreglement, 1930-1959.  1 pak. 

 

939 Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van 

Arbeidsovereenkomstenverordeningen, 1938-1958. 1 omslag. 

 

940 Stukken betreffende de rechtspositie van het personeel, 1931-1938. 

    1 omslag. 

 

941 Stukken betreffende de rechtspositie van het personeel van Joodse 

bloede, 1940-1943.  1 omslag. 

 

942* Stukken betreffende de zuivering van personeelsleden wegens hun 

houding in oorlogstijd, 1945-1946.  1 omslag. 

 

943* Stukken betreffende het rechtsherstel van het personeel, 1947-1953.

    1 omslag. 

 

944 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van diverse 

rechtspositieregelingen, 1953-1957.  1 omslag. 

 

945 Stukken betreffende de rechtspositie van het personeel van de 

Stichting "Rikkingahof" te Oosterwolde, 1958. 1 omslag. 

 

946 "Verordening, regelende de wijze waarop door het gemeentebestuur 

van Ooststellingwerf met de vereenigingen van ambtenaren en 

werklieden overleg wordt gepleegd", vastgesteld 20 augustus 1931. 

    1 omslag. 

 

947 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening, regelende 

de samenstelling en werkwijze van de Commissie voor Georganiseerd 

Overleg, 1959.  1 omslag. 

N.B. zie ook inventaris na 1960 

 

948 Stukken betreffende de Commissie voor Georganiseerd Overleg, 1931-

1941, 1950-1959.  1 pak. 

 

949 Stukken betreffende aansluiting bij het Centraal Bureau inzake de 

gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaan-

gelegenheden, 1941, 1945, 1948-1950. 1 omslag. 

 

 

C. BEGIN, VERVULLING EN BEËINDIGING VAN DE DIENSTBETREKKING 

 

 

950 Stukken betreffende indienstneming van personeel voor crisis- en 

andere tijdelijke werkzaamheden, 1937, 1943. 1 omslag 

 

951 Stukken betreffende aanstelling en bevordering van het personeel 

ter secretarie en bij de diensten openbare werken en sociale zaken, 

1955-1959.  1 omslag. 

 

952 Stukken betreffende medische keuring en controle van het personeel, 

1934-1935, 1954, 1958. 1 omslag. 
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953 Stukken betreffende de vaststelling van regelingen, waarbij func-

ties werden aangewezen, die alleen door militairen of gewezen mi-

litairen (capitulanten) mochten worden vervuld, 1936-1940.1 omslag. 

 

954 Stukken betreffende verboden en toegestane handelingen voor het 

personeel, 1940-1949.  1 omslag. 

 

955 Stukken betreffende het afleggen van eden en verklaringen door het 

personeel, 1940-1941, 1943, 1949. 1 omslag. 

 

 

D. GEZAG OVER EN PLICHTEN VAN HET PERSONEEL 

 

956 Stukken betreffende instructies, voorschriften en plichten voor het 

personeel, 1935-1961, met retro-acta 1919.  1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummers: 350, 351, 1206, 1272, 1309, 1901 en 

1974. 

 

957 Stukken betreffende tewerkstelling van personeel in Duitsland, 

1942-1944.  1 omslag. 

 

958 Stukken betreffende zekerheidsstelling van de gemeenteontvanger, 

1935-1944.  1 omslag. 

 

959 Stukken betreffende regeling van werktijden en vrije dagen van het 

personeel, 1940-1942, 1946-1948. 1 omslag. 

 

960 Verordening, regelende de duur van het vakantieverlof voor het 

personeel, met bijlage, 1954.  2 stukken. 

 

 

 E. PERSONEELSFORMATIE 

 

961 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de veror-

dening, regelende het getal, de rang en de bezoldiging van de 

ambtenaren ter secretarie, 1930, 1940. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 963. 

 

962 Stukken betreffende de personeelsorganisatie en -bezetting op de 

secretarie, op het kantoor van de gemeente-ontvanger en bij de 

dienst gemeentewerken, 1930, 1939-1959. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 963. 

 

 

F. RECHTEN VAN HET PERSONEEL 

 

 1. B e z o l d i g i n g 

 

 N.B. Zie ook inventarisnummer 961 en 970 

 

963 Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van "Veror-

deningen regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst der 

gemeente Ooststellingwerf", 1947-1959. 1 pak. 

 

964 Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van verordenin-

gen regelende de bezoldiging van werklieden, 1948-1959. 1 omslag.  
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965 Stukken betreffende de bezoldiging van het gemeentepersoneel, 1930-

1959.  1 pak. 

 

966 Stukken betreffende salariskorting voor het personeel, als gevolg 

van vermindering van de uitkering uit het gemeentefonds, 1932-1935.

  1 pak. 

 

967 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van de Wacht-

geldverordening en de Uitkeringsverordening, 1948-1958.  

     1 omslag. 

 

 

 2. T o e l a g e n   e n   v e r g o e d i n g e n 

 

968 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de Verplaat-

singskostenverordening, 1949-1955. 1 omslag. 

 

969 Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van Kinder-

bijslag- en Kindertoelageverordening, met uitkeringsbesluiten, 

1940-1959.  1 omslag. 

 

970 Stukken betreffende toekenning van tijdelijke kindertoelagen, een 

duurtetoelage en andere toelagen, 1941-1959. 1 omslag. 

N.B. zie ook inventarisnummer 963. 

 

971 Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke rege-

ling Instituut Ziektekostenvoorziening in Friesland (IZA), 1954, 

met wijzigingen van deze regeling, 1955, 1956 en 1959.  1 omslag. 

 

972 Besluit van het dagelijks bestuur van het Instituut Ziektekosten in 

Friesland (IZA), waarbij het personeel van de stichtingen "Werk-

plaats Ooststellingwerf" en "Rikkingahof" als IZAdeelnemer wordt 

aangemerkt, met bijlagen, 1958.   1 omslag. 

 

973 Stukken betreffende regelingen inzake vakantietoelagen voor het 

personeel, 1951-1956.  1 omslag. 

 

974 Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van studie-

kostenverordeningen, 1952, 1954-1955, 1959. 1 omslag. 

 

 

 3. P e n s i o e n v o o r z i e n i n g .    

V e r z e k e r i n g 

 

975 Stukken betreffende aanvulling van de lijst met geneeskundigen, 

belast met pensioenkeuringen, met een longarts, verbonden aan het 

sanatorium "Beatrixoord" te Appelscha, 1953. 1 omslag. 

 

976-977 Staten met opgaven van plaats gehad hebbende veranderingen in het 

personeel, in verband met hun pensioenvoorziening, 1934-1958. 

    2 pakken. 

 976. 16 september 1934 - 15 maart 1945. 

 977. 16 maart 1945     - 1 januari 1958. 

 

978 Register, vermeldende de vaststelling van de pensioensgrondslagen 

voor het personeel, 1928-1935.  1 deel. 
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979 Stukken betreffende inkoop, inhouding en vaststelling grondslagen 

voor de pensioenvoorziening van het personeel, 1930-1960.1 omslag. 

 

980 Beschikkingen van de Pensioenraad inzake berekeningen van pen-

sioenbijdragen over de dienstjaren 1953-1959, 1959-1963. 1 omslag. 

 

981 Stukken betreffende de regeling van pensioenrechten van het vaste 

personeel van de Stichting Werkplaats Ooststellingwerf, 1952-1958. 

     1 omslag. 

 

982 Stukken betreffende de vaststelling van regelingen inzake het 

verhaal van pensioenbijdragen, 1934, 1942, 1948-1949.   1 omslag. 

 

983 Stukken betreffende ongevallenverzekering voor personeel, werkzaam 

in dienst of in opdracht van de gemeente, 1931-1958.    1 omslag. 
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TAAKUITOEFENING 

 

 

 3. BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTRATIE 

 

 

 A. BURGERLIJKE STAND 

 

N.B. 1. Zie ook inventarisnummer 1256 

2. Zie ook inventaris van het archief van de Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand. 

 

984 Stukken betreffende regeling van de dienst van en aanwijzing 

lokaliteiten ten behoeve van de burgerlijke stand, 1938-1958, met 

retro-acta 1904, 1923 en 1929.   1 omslag. 

 

985 Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en ambtskleding van de 

ambtenaren van de burgerlijke stand, 1935, 1938, 1951-1952.  

     1 omslag. 

 

 

 B. BEVOLKINGSREGISTRATIE 

 

 

N.B. De inventarisnummers 986-1208 bevinden zich in de 

archiefbewaarplaats van de afdeling Bevolking. 

 

986 Gezinskaarten van personen die zijn opgenomen in het per- 

1043 soonsregister, 1920-1940.  58 banden. 

 986 A - Band 1015 Kraak - Kuiper 

 987 Bang - Bergs 1016 Kuipers - Leest 

 988 Bergv - Blaauw 1017 Leeuw - Luc 

 989 Blauwb - De Boer 1018 Lud - Meins 

 990 De Boer - Den Boon 1019 Mek - Mol 

 991 Boonstra - Bosje 1020 Mon - Nieuw 

 992 Bosma - Brander 1021 Nip - Nijs 

 993 Brands - Brugge 1022 Oed - Oosterk 

 994 Bruggi - Bij 1023 Oosterl - Piek 

 995 Cads - Dint 1024 Pieke - Pop 

 996 Doc - Doum 1025 Pops - Post 

 997 Douw - Dijk 1026 Pot - Rein 

 998 Dijks - Ek 1027 Reit - Ruit 

 999 Ekh - Fop 1028 Rus - Schep 

 1000 Fran - Gor 1029 Scher - Sied 

 1001 Goud - Haakm 1030 Sieg - Sluis 

 1002 Haan - Haj 1031 Sluit  - Steun 

 1003 Hal - Heide 1032 Stev - Teub 

 1004 Heidi - Hoeksm 1033 Tey - Tijm 

 1005 Hoekst - Hoff 1034 Ud - Veen 

 1006 Hofi - Hon 1035 Veenh - Veens 

 1007 Hoog - Hor 1036 Veer - Venh 

 1008 Hos - Jagt 1037 Veen - Vos 

 1009 Jans - De Jong 1038 Vosk - De Vries 

 1010 De Jong - Jongb 1039 De Vries - Wal 

 1011 De Jonge - Jor 1040 Walda - Wep 

 1012 Jou - Klein 1041 Werf - Wils 

 1013 Kleis - Koop 1042 Wind - Yts 

 1014 Koopm - Kost 1043 Zaal - Zijlstra 
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1044- Verwijzingskaarten behorende bij de gezinskaarten, 1920-1940. 

1069        26 banden. 

 1044 A - Berg 1057 Kloos - Krol 

 1045 Berg - Boer 1058 Krom - Loon 

 1046 Boer - Bos 1059 Loop  - Mol 

 1047 Bos - Brug 1060 Mole - Oort 

 1048 Bruin - Dil 1061 Oost - Poort 

 1049 Din - Van Dijk 1062 Poot - Rein 

 1050 Dijkh - F 1063 Riem - Sein 

 1051 G - D. Haan 1064 Seit - Stro 

 1052 Haansh - Hiel 1065 Stru - Veen 

 1053 Hiem - Holm 1066 Veenh - Vis 

 1054 Holt - I 1067 Vis - Vul 

 1055 J - Jong 1068 W - Wier 

 1056 Jongb - Klok 1069 Wil - Z 

 

1070- Dienstbodenkaarten, 1920-1940.     17 banden. 

1086 

 1070 A - Bey 1079 Lang - Mot 

 1071 Bies - Bos 1080 Mooi  - Oost 

 1072 Bou - Dol 1081 Op - Ren 

 1073 Don - Ek 1082 Riem - Slo 

 1074 El - Haan 1083 Sluis - V/d Veen 

 1075 Haar - Hoff 1084 Veene - Vis 

 1076 Hof - Jil 1085 Vliet - Wemer 

 1077 Jip - Klap 1086 Werf - Z 

 1078 Klas - Land 

 

1087- "Persoonsarchiefregister", 1940-01.07.1965. 72 banden. 

1158 

 1087 Van der Aa - Van Apeldoorn 

 1088 Apotheker - Bazuin 

 1089 Van Bebberen - Van den Bergs 

 1090 Bergsma - Betting 

 1091 Van Betuw - Blüsie, 

 1092 De Böck - De Boer, Marie 

 1093 De Boer, Marten - Boone 

 1094 Boonstra - Boskma 

 1095 Bosma - De Bree 

 1096 Van Breemen - Brugging 

 1097 Bruggink - Bijkerk 

 1098 Bijl - Van Dam 

 1099 Damen - Donkel 

 1100 Donker - Duits 

 1101 Duiven - Dijksterhuis 

 1102 Dijkstra - Eizinga 

 1103 Van Ek - Feenstra 

 1104 Van der Feer - Gebben 

 1105 Gebbert - Gozems 

 1106 De Graaf - Grouwstra 

 1107 Gruben - Van der Haest 

 1108 Hafma - Ten Have 

 1109 Haveman - Helledoorn 

 1110 Helling - Van 't Hoeft 

 1111 Hoek - Van der Hoff 

 1112 Hoffman - Holtjer 

 1113 Hotlkamp - Van der Hout 

 1114 Van Houten - Huster 
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 1115 Hut - Java 

 1116 Iedema - De Jong, Ymke 

 1117 De Jong, Jacob - Jongboom 

 1118 De Jonge - Jutte 

 1119 Van der Kaa - Kielstra 

 1120 Kiemel - Knorr 

 1121 Knorren - Koopmans 

 1122 Koops - Krist 

 1123 Kroek - Kuiper 

 1124 Kuipers - Land 

 1125 Lanting - Bij de Ley 

 1126 Van der Ley - Luitjes 

 1127 Lukens - Luitjes 

 1128 Meestra - Van Meulenaarsgraf 

 1129 Meurink - Mollema 

 1130 Molleman - Nawijn 

 1131 Neef - Nijhof 

 1132 Nijholt - Oosterhoff 

 1133 Oosterhuis - Palstra 

 1134 Pandelaar - Poelstra 

 1135 Poepe - Postma 

 1136 Postmus - Van Rhijn 

 1137 Richie - Rozeboom 

 1138 Rozema - Schiphuis 

 1139 Schipper - Sersansis 

 1140 Seuters - Sluiter 

 1141 Slump - Spinder 

 1142 Spit - Stenvert 

 1143 Stenzler - Swierstra 

 1144 Swijghuizen - Timmenga 

 1145 Timmer - Uyt ten Boogaart 

 1146 Van Vaalen - Veensma 

 1147 Veenstra - Te Velde 

 1148 Van der Velde - Vermeulen 

 1149 Vermie - Van Vondel 

 1150 Vondeling - Vries 

 1151 De Vries, A - De Vries, N 

 1152 De Vries, O - Ter Wal 

 1153 Van der Wal - Wegman 

 1154 Weide - Weurding 

 1155 Wever - Van der Winden 

 1156 Windrich - Wijgmans 

 1157 Wijinck - Van Zeeland 

 1158 Zeeman - Zijtveld 

 

1159- Registers van personen, die zijn ingekomen ofte wel opgenomen 

1180A in het bevolkingsregister, 1931-1964. 22 delen. 

N.B. 1930: zie inventaris gemeentearchief 1816-1930. 

 1159  1931 1170  1942 

 1160  1932 1171  1943 

 1161  1933 1172  1944 

 1162  1934 1173  1945 

 1163  1935 1174  1946 

 1164  1936 1175  1947 

 1165  1937 1176  1948-1949 

 1166  1938  1177  1950-1951 

 1167  1939 1178  1952-1954 

 1168  1940   1179  1955-09.06.1958 
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 1169  1941 1180  09.06.1958-1964 

   1180A 1.1.1965 tot 

 

 

1181- Registers van personen, die zijn vertrokken ofte wel afgevoerd 

1202A uit het bevolkingsregister, 1931-1963. 22 delen. 

N.B. 1930: zie inventaris gemeente-archief 1816-1930. 

 

1181  1931 1192  1942 

 1182  1932 1193  1943 

 1183  1933 1194  1944 

 1184  1934 1195  1945 

 1185  1935 1196  1946 

 1186  1936 1197  1947 

 1187  1937 1198  1948-1949 

 1188  1938 1199  1950-1951 

 1189  1939 1200  1952-1955 

 1190  1940  1201  1955 -december 1957 

 1191  1941 1202  dec. 1957 -juni 1963 

    1202A 1.12.1963 tot 1.1.1968 

    en overzicht tot 1.1.1987 

 

1203 Register van aangiften van verhuizingen binnen de gemeente, 1937-

1940.  1 deel. 

 

1204 Registers van aan de Rijksverzekeringsbank verzonden kennis- 

1205 gevingen van huwelijk, overlijden en verhuizing, 1937-1947. 

     2 delen. 

1204  1937-04.07.1945 

 1205  11.07.1945-31.05.1947 

 

1206- Verblijfsregisters, 1950-1952.  3 delen. 

1208 

N.B. Op grond van het Besluit Bevolkingsboekhouding werd in dit 

register het verblijf aangetekend van vreemdelingen, die 

langer dan 90 dagen en korter dan 180 dagen in deze gemeente 

verbleven. 

 

1206  1950-16.06.1951 1208A 12.2.1953 - mei 1966 

 1207  16.06.1951-13.08.1951 1208B 22.4.1966 - 19.8.1982 

 1208  21.08.1951-17.11.1952 

 

1209 Stukken betreffende de uitvoering van voorschriften voor de 

inrichting van het bevolkingsregister en de bevolkingsboekhouding, 

1930-1948.  1 omslag. 

 

1210 Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Heerenveen, 

Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf 

inzake aankoop en gebruik van een selectiedrukmachine ten behoeve 

van de bevolkingsadministratie, november 1953. 1 stuk. 

 

1211 Stukken betreffende de mechanisatie van het bevolkingsregister, 

1953-1954.  1 omslag. 

 

1212 Stukken betreffende opneming van Molukkers in het 

bevolkingsregister en daarmee verband houdende kosten, 1954-1959. 
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1213 Stukken betreffende de instelling van de functie bevolkingsagent en 

de benoeming en instructie van deze functionaris, 1941, 1952. 

    1 omslag. 

 

1214 Stukken betreffende huisnummering, 1938-1953. 1 omslag. 

N.B. hierin ook stukken over straatnaamgeving, zie  

 inventarisnummer 41 

 

1215- Bevolkingsstatistieken, 1937-1959.  3 omslagen. 

1217  

 1215  1937-1949       1216  1950-1954       1217  1955-1959 

 

1218 Staten van de bevolking naar onderscheiden godsdienstige gezindten, 

1930-1948.  1 omslag. 

 N.B. 1945 ontbreekt. 

 

1219 "Lijst van personen, behoorende tot de Doopsgezinde Gemeente en 

wonende in de gemeente Ooststellingwerf", opgemaakt 23 oktober 

1931.    1 stuk. 

 

1220 Stukken betreffende de aanmelding van personen van Joodse bloede, 

1941-1943.  1 omslag. 

 

1221 Stukken betreffende afgifte van paspoorten aan in Duitsland 

tewerkgestelde inwoners der gemeente, 1942-1944. 1 omslag. 

 

1222 * Stukken betreffende een onderzoek naar de identiteit van tien 

lijken, begraven langs de weg van Oldeberkoop naar Nijeholtpade, 

1946-1947.  1 omslag. 

 

1223 Stukken betreffende uitreiking op verzoek van het Rode Kruis van 

brieven, gericht aan personen, van wie een familielid buiten deze 

gemeente verbleef, mei 1940.  1 omslag. 

 

1224 Stukken betreffende identificatie en opgave van gesneuvelde en 

vermiste militairen, 1940-1941.  1 omslag. 

 

1225 Stukken betreffende de afgifte van persoonsbewijzen, 1943-1944. 

    1 omslag. 

 

1226 Stukken betreffende de naturalisatie van Molukkers, die verblijf 

hielden in het "Kamp Oranje" te Fochteloo, 1951-1961. 1 omslag. 

 

1227 Register van het verblijf van vreemdelingen in de gemeente, 1938-

1954.    1 deel. 

 

N.B. Dit register werd bijgehouden op grond van de 

Vreemdelingenwet. 
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 4. EIGENDOM VAN DERDEN, OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN 

 

 

 A. EIGENDOM VAN DERDEN, OPENBARE WERKEN 

 

 

1228 * Stukken betreffende het beheer over het vermogen van politieke 

delinquenten, 1945-1949. 1 omslag. 

 

1229 Stukken betreffende opgaven van nieuw uit te voeren openbare 

werken, 1940-1959.  1 omslag. 

 

 N.B. Zie ook inventarisnummers 1631, 1868 en 2217. 

 

 

 B. BELASTINGEN 

 

 

 1.  A l g e m e e n 

 

 

1230 Stukken betreffende bezwaren van het gemeentebestuur tegen 

verplaatsing en opheffing van belastingkantoren in Oldeberkoop en 

Oosterwolde, 1938-1940, 1946-1947. 1 omslag. 

 

 

 2.  D i r e c t e   b e l a s t i n g e n 

 

 

 a. belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen 

 

1231 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen op de heffing 

van opcenten op de hoofdsommen der grondbelasting, 1943, 1950 en 

1955.  1 omslag. 

 

1232 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen op de heffing 

van een wegbelasting, 1941, 1948-1949, 1951-1952, 1956-1957.  1 

omslag. 

 

1233 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen op de heffing 

van een rioolbelasting, 1955-1956. 1 omslag. 

 

1234 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen op de heffing 

van een rioolrecht, 1956 en 1958.  1 omslag. 

 

1235- Stukken betreffende de heffing van baatbelastingen ten  

1245 behoeve van de aanleg, verbetering of verharding van wegen, 1930-

1959.  11 omslagen. 

 

1235 Verharding Drentseweg (vanaf het Compagnonshotel) te 

Appelscha, 1930-1934. 

1236 Verbetering van de Tolhekslaan en de Drentseweg te Appelscha, 

1929, 1931 en 1949. 

1237 Aanleg van de weg Hoornsterzwaag (23e wijk) tot Donkerbroek 

"Moskou", voorzover gelegen in de gemeente, 1953-1954, 1959. 

1238 Aanleg van de weg Donkerbroek (hoek Hoornsterzwaag) langs de 

23e wijk te Hoornsterzwaag, voorzover gelegen in de gemeente, 

1955-1956, 1959. 
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1239 Aanleg van de weg Weperpolder - Appelscha door het 

Fochtelooërveen, 1956-1958. 

1240 Aanleg van de weg Fochteloo "De Knolle" tot Turf-

strooiselfabriek, 1955-1963, met retro - acte 1929. 

1241 Verbetering van de Rendijk onder Haule, 1959. 

1242 Verbetering an de weg langs de zuidkant van de vaart te 

Haulerwijk van het centrum tot voorbij de Elleboog, 1948-1950. 

1243 Idem als 1256, vanaf de N.H. Kerk tot Waskemeer, 1952-1953. 

1244 Verbetering van de Oude Wijk te Waskemeer, 1952-1953. 

1245 Verbetering van de Leidijk en de Schansdijk onder Waskemeer, 

1958-1960. 

 

1246 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van verordeningen 

op de heffing van baatbelasting ten behoeve van de elektrificatie 

van percelen in verschillende delen van de gemeente, 1953-1962. 

    1 pak. 

 

b. belastingen naar uiterlijke staat 

 

1247 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen, regelende de 

heffing van opcenten op de hoofdsom van de personele belasting en 

de classificatie van de gemeente daarvoor, 1930-1934, 1946, 1956. 

    1 omslag. 

 

1248 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen op de heffing 

van een belasting op toneelvoorstellingen en andere vermake-

lijkheden, 1934-1941, 1946-1949, 1951, 1954-1958. 1 omslag. 

 

1249 Verordening, regelende de inning van de belasting op toneel-

vertoningen en andere vermakelijkheden, vastgesteld 25 augustus 

1938.    2 stukken. 

 

1250 Statistieken vermakelijkheidsbelasting, 1955-1959. 1 omslag. 

 

1251 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen op de heffing 

van een hondenbelasting, 1932, 1936-1937, 1941, 1946-1947, 1950, 

1955 en 1957.  1 omslag. 

 

 c. belastingen naar inkomsten en vermogen 

 

1252 Stukken betreffende benoeming van leden van de schattingscommissie, 

als bedoeld in artikel 57 van de wet op de inkomstenbelasting, 1931 

en 1935.   1 omslag. 

 

1253 Verordeningen, betreffende de classificatie van de gemeente voor de 

heffing van de gemeentefondsbelasting, de heffing en invordering 

van opcenten op de gemeentefondsbelasting, vervanging van 

belastingbedragen personele belasting, de heffing en invordering 

van opcenten op de personele belasting en de classificatie van de 

gemeente voor de heffing van de personele belasting, met bijlage, 

1930.    1 omslag. 

 

1254 Stukken betreffende de heffing van opcenten op de gemeente-

fondsbelasting in de gemeente 1927-1941. 1 omslag. 

 

1255 Stukken betreffende uitkeringen van het Rijk aan de gemeente 

ingevolge de ondernemingsbelasting, 1941-1953. 1 omslag. 
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 3.  L e g e s 

 

 

1256 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen op de heffing 

van leges ter secretarie en van de rechten wegens verplichtingen 

van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1936, 1938-1940, 1948-

1959.  1 pak. 

 

 

 4.  B e l a s t i n g e n   n a a r   a n d e r e    

     g r o n d s l a g e n 

 

 

1257 Verordeningen op de heffing en invordering van het vergunningsrecht 

voor de verkoop van sterke drank in het klein en het verlofsrecht 

voor de verkoop van zwakalcoholische drank in het klein, 1932-1954.

    1 omslag. 

 

1258 Stukken betreffende de vaststelling van schattingsstaten en de 

daarop vermelde aanslagen in het vergunningsrecht voor de 

uitoefening van kleinhandel in sterke drank, 1939-1959. 

     1 omslag. 

 

1259 Stukken betreffende de aanslagen in het verlofsrecht voor de 

verkoop van zwakalcoholische drank in het klein, 1932-1959. 

     1 omslag. 

 

1260 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van een 

verordening op de heffing van rechten voor het gebruik van 

gemeentelijke aanplakgelegenheden, 1942, 1948. 1 omslag. 
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 5.  OPENBARE ORDE 

 

 

 A. ALGEMEEN 

 

 

1261 Stukken betreffende wijzigingen van de Algemene Politie (of 

Plaatselijke) Verordening 1913, 1930-1959. 1 pak. 

 

1262 Algemene voorschriften van politie en bekendmakingen van de 

burgemeester ter handhaving van de openbare orde, 1932, 1938-1941. 

    1 omslag. 

 

1263 Stukken betreffende voorschriften en bekendmakingen met betrekking 

tot de openbare orde en veiligheid door of in opdracht van het 

Militair Gezag en de Duitse bezetter, 1940-1945. 1 omslag. 

 N.B. zie ook inventarisnummer 44. 

 

 

 B. VRIJHEID VAN WOORD EN GESCHRIFT 

 

 

1264 Stukken betreffende de plaatsing van openbare aanplakborden, 1941-

1942.    1 omslag. 

 

1264a Stukken betreffende opgave van verboden en andere gedrukte stukken 

1941-1944.  1 omslag 

 

 

 

 C. RECHT VAN VERENIGING 

 

 

1265 Stukken betreffende het recht van vereniging, 1940-1946. 

     1 omslag. 

 

1266 Stukken betreffende de erkenning van rechtspersoonlijkheid van 

diverse verenigingen in de gemeente, 1947-1963. 

     1 omslag. 

 

1267 Stukken betreffende opgaven van verboden verenigingen en 

inbeslagneming van haar voorwerpen, 1939-1941, afschriften 

     1 omslag. 

 

 

 D. WAPENBEZIT 

 

 

1268 Stukken betreffende het toezicht op het bezit en de inlevering van 

vuurwapens, 1940-1944, 1946.  1 omslag. 

 

 

 E. TOEZICHT OP OPENBARE GROND 

 

 

1269 Stukken betreffende aanwijzing en inrichting van een standplaats 

voor woonwagens in de Weperpolder onder Oosterwolde, 1931-1952, met 

retroacta 1927.  1 omslag. 
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1270 Niet openbaar, omdat in de rapportage namen worden genoemd van 

personen. 

Stukken betreffende rapportage over de ordeverstoring naar 

aanleiding van de meistaking van 1943, 1943. 1 omslag. 

 

1271 Verordening op de heffing van schutgelden in de gemeente Oost-

stellingwerf, met bijlagen, vastgesteld 22 november 1947. 

     1 omslag. 

 

1272 Stukken betreffende "Voorwaarden, waaronder vergunningen tot het 

houden van collecten in de gemeente Ooststellingwerf worden 

verleend", 18 oktober 1948. 1 stuk. 

 

 

 F. TOEZICHT OP OPENBARE SAMENKOMSTEN IN GEBOUWEN OF BESLOTEN 

    PLAATSEN 

 

 

1273 Stukken betreffende het geven van toestemming door de burgemeester 

voor het houden van openbare vergaderingen, 1945-1948.  1 omslag. 

 

1274 Stukken betreffende de plaatselijke commissie van toezicht op de 

bioscopen, 1946, 1952-1953, 1958.  1 omslag. 

 

1275 Stukken betreffende regeling van het sluitingsuur voor café’s en 

dergelijke, 1940, 1947 en 1953.  1 omslag. 

 

1276 Stukken betreffende het toezicht op het luiden van de 

(kerk)klokken, 1933, 1940-1941, 1946. 1 omslag. 

 

 

 G. ANDERE AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE DE OPENBARE ORDE 

 

 

1277 Stukken betreffende instructies voor de bewakers van het ge-

meentehuis van het distributielokaal en van het bijkantoor 

Oosterwolde van het Rijksarbeidsbureau Leeuwarden, 1943-1945. 

     1 omslag. 

 

1278 Stukken betreffende de oplegging van zogenaamde "boetegelden" door 

de Duitse bezetter wegens "sabotagehandelingen" uit politieke 

motieven" en terugbetaling daarvan door de wettige overheid, 1943-

1952.   1 omslag. 

 

1279 Stukken betreffende benoeming en ontslag van onbezoldigde 

gemeenteveldwachters en onbezoldigde ambtenaren der Rijkspolitie, 

1948-1962.  1 omslag. 

 

1280 Stukken betreffende verlening van bijstand door de Rijkspolitie ter 

handhaving van de openbare orde en rust, 1954-1961.  1 omslag. 
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 6. OPENBARE ZEDEN EN NORMEN 

 

 

1281 Stukken betreffende bestrijding van drankmisbruik en subsidie-

verlening aan instellingen, die zich daarmee bezig houden, 1952-

1959.    1 omslag 

 

1282 Opgaven van het aantal vergunningen en verloven op grond van de 

Drankwet 1931, 1934-1949, 1955-1959, met retroacta 1923. 1 omslag. 

 

- "Register der vergunningen tot verkoop van sterken drank in het 

klein in de gemeente Ooststellingwerf", 1882-1966.  

N.B. Zie inventaris gemeente-archief 1816-1930. 1 deel. 

 

1283 Stukken betreffende het toezicht op het houden van loterijen, 1953 

en 1956.  1 omslag. 

 

1284 Stukken betreffende subsidieverlening aan de Bond van Friese 

Vogelbeschermingswachten, 1958.  1 omslag. 

 

1285 Stukken betreffende subsidieverlening aan de Bond tegen het 

vloeken, 1953-1954  1 omslag. 
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 7.  OPENBARE GEZONDHEID 

 

 

 A. ALGEMEEN 

 

 

1286 Stukken betreffende de niet doorgegane gemeenschappelijke regeling 

tussen de gemeente Ooststellingwerf, Lemsterland en Weststelling-

werf inzake het oprichten van een districtsgezondheidsdienst. 

    1 omslag. 

 

 

 B. TOEZICHT OP PRODUCTEN 

 

 

1287 Verordeningen op de keuring in de gemeente, met bijlagen, 1957. 

    1 omslag. 

 

1288 Verordeningen op de keuringsdienst van vee en vlees in de gemeente 

Ooststellingwerf, behorende tot de keuringskring de Stellingwerven, 

met bijlagen, 1943, 1948, 1952, 1954 en 1957. 

     1 omslag. 

 

1289 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling van de keurings-

dienst van vee en vlees in de gemeenten West- en Ooststellingwerf, 

1947-1957.  1 omslag. 

 

1290 Besluiten van het gemeentebestuur betreffende de bezoldiging van 

het personeel van de gemeentelijke vleeskeuringsdienst, met 

bijlagen, 1932-1942.  1 omslag. 

 

1291 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van verordeningen 

op de heffing van keurlonen, met bijlagen, 1930-1959. 

     1 omslag. 

 

1292 Stukken betreffende de uitvoering van huisslachtingen, 1940, 1942 

en 1947.   1 omslag. 

 

1293 Stukken betreffende de niet doorgegane inrichting van een centrale 

slachtplaats te Oosterwolde, 1947-1948. 1 omslag. 

 

1294 Stukken betreffende kadaverbakken in de gemeente Ooststellingwerf, 

1941-1959.  1 omslag. 

 

1295 Stukken betreffende vaststelling van de destructieverordening, met 

uitvoeringsmaatregelen, 1957-1959.  1 omslag. 

 

1296 Stukken betreffende overeenkomsten met de N.V. Nederlandse Thermo-

Chemische fabrieken inzake vernietiging van afgekeurd vee en vlees, 

1925-1955.  1 omslag. 

 

1297 Stukken betreffende de bouw en inrichting van een noodslachtplaats 

te Oosterwolde, 1934-1955, 1958-1959. 1 pak. 

 

1298 "Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke centrale 

noodslachtplaats met vrijbanklokaal en winkel te Oosterwolde", met 

bijlagen, juni 1948.  1 omslag. 
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1299 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van verordeningen op 

de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de 

centrale noodslachtplaats met vrijbanklokalen te Oosterwolde, 1937-

1944.    1 omslag. 

 

1300 Verordeningen, regelende de inning van het keurloon ingevolge de 

Vleeskeuringswet, de rechten voor het gebruik van de centrale 

noodslachtplaats met vrijbanklokaal te Oosterwolde en de met 

betrekking tot dat gebruik te storten waarborgsom, vastgesteld 12 

december 1938,   1 omslag. 

 

1301 Stukken betreffende de erkenning door B&W van noodslagers in de 

noodslachtplaats te Oosterwolde, 1937, 1948-1959. 1 omslag. 

 

1302 * Stukken betreffende een onderzoek naar frauduleuze slachtingen in 

de noodslachtplaats te Oosterwolde, 1947-1948. 1 omslag. 

 

 

 C.  BESTRIJDING VAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN 

 

N.B. Zie inventarisnummers 2141 en 2142. 

 

1303 Verordeningen op de heffing van besmettelijke ziektengelden, 1931-

1960.  1 omslag. 

 

1304 Register van kennisgevingen van vastgestelde gevallen van 

besmettelijke ziekten, 29.05.1946-15.12.1964. 1 deel. 

 

1305 Stukken betreffende de voorkoming van besmetting door ziekte van 

Weil in zweminrichtingen, 1932-1934. 1 omslag. 

 

1306 Verordeningen op de heffing van inentingsgelden, 1940-1942. 

     1 omslag. 

 

1307 Stukken betreffende de tariefvaststelling voor te verrichten 

inentingen door huisartsen in de gemeente, 1952-1958. 1 omslag. 

 

1308 Staten bevattende overzichten van het aantal verrichte inentingen 

tegen pokken, difterie, kinkhoest en tetanus, 1953-1959. 1 omslag. 

 

1309 Stukken betreffende de voorkoming en bestrijding van de 

kinderverlammingen, 1957-1964  1 omslag. 

 

 

 D. AANGELEGENHEDEN BETREFFENDE BEGRAVING VAN LIJKEN 

 

1310 Stukken betreffende de uitvoering in algemene zin van voorschriften 

van de Wet op de Lijkbezorging, 1956 en 1958. 

     1 omslag. 

 

1311 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen op de heffing 

van begrafenisrechten, 1933-1950, 1955 en 1957. 1 omslag. 

 

1312 Stukken betreffende registratie en onderhoud van militaire- en 

oorlogsgraven, 1940-1943, 1947, 1950-1959. 1 omslag. 

 

1313 Stukken betreffende de inzameling van gelden ten behoeve van de 

Oorlogsgravenstichting en het Nederlands Oorlogsgraven Comité, 

1951-1959.  1 omslag. 
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1314 Stukken betreffende het beheer van de algemene begraafplaats te 

Haulerwijk, 1935-1959.  1 omslag. 

 

1315 Stukken betreffende de instructie en beloning van de grafgraver op 

de algemene begraafplaats te Haulerwijk, 1951-1959. 1 omslag. 

 

1316 Stukken betreffende de overschrijving van grafruimten op de 

algemene begraafplaats te Haulerwijk, 1933-1936, 1948, 1951-1958, 

met diverse retro-acta vanaf 1854.  1 omslag. 

 

1317 Stukken betreffende de plaatsing van grafmonumenten op de algemene 

begraafplaats te Haulerwijk, 1932-1958. 1 omslag. 

 

1318 Stukken betreffende het toezicht op de bijzondere begraafplaats in 

Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop en 

Oosterwolde, 1939-1947.  1 omslag. 

 

1319 Stukken betreffende een verzoek van de Kerkvoogdij van de 

Nederlandse Hervormde Gemeente te Appelscha aan B&W om het 

onderhoud van 4 kerkhoven te Appelscha door de gemeente te laten 

verrichten, 1959.  2 stukken. 

 

1320 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de heer L. 

Kok te Haule voor de aanleg van een particuliere begraafplaats 

aldaar, 1952.  1 omslag. 

 

1321 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning voor het 

opgraven te Appelscha en het herbegraven te Loenen van het stof-

felijk overschot van de verzetsstrijder A. Lok, 1957. 1 omslag. 

 

1322 Stukken betreffende benoeming en ontslag van en het toekennen van 

vergoeding aan gemeentelijke lijkschouwers, 1930-1959.  1 omslag. 

 

 

 E. ANDERE BEMOEIINGEN BETREFFENDE DE VOLKSGEZONDHEID 

 

 1.  V o e d s e l -   e n   d r i n k w a t e r v o o r - 

  z i e n i n g 

 

1323 Briefwisseling tussen de burgemeester en de Geneeskundig Inspecteur 

voor de Volksgezondheid, over de voedingstoestand van niet-volwas-

senen naar aanleiding van de brooddistributie, juli 1940. 1 omslag. 

 

1324 Stukken betreffende toetreding tot, deelname in, concessieverlening 

aan en vertegenwoordiging in de N.V. Intercommunale Waterleiding 

Gebied Leeuwarden (IWGL), 1947-1959.  1 omslag. 

 

1325 Stukken betreffende het industrialiseringswaterleidingplan in 

Oostelijk Friesland, daarbij inbegrepen de aanleg en 

ingebruikstelling van de waterleiding in de gemeente, 1948-1960. 

     1 pak. 

 

1326 Stukken betreffende de drinkwatervoorzienig en aansluiting van 

percelen in de gemeente op de waterleiding, 1954-1959. 1 pak. 

 

1327 Stukken betreffende de aansluiting van openbare gemeentegebouwen en 

-woningen op de waterleiding en gebruik van de waterleiding voor 

uitvoering van openbare werken, 1954-1957. 
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     1 omslag. 

 

- Stukken betreffende bouw en inrichting van het pompstation 

Terwisscha te Appelscha, en de bescherming van de waterwingebied, 

1955-1969. 

 

 N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

 

 2.  L i c h a a m s v e r z o r g i n g .   K l e d i n g . 

 

1328 Stukken betreffende de bestrijding van kleerluizen en ringvuur, 

1942-1949.  1 omslag. 

 

 

 3.  O p e n b a r e   b a d -   e n   z w e m i n r i c h - 

     t i n g e n  

 

1329 Stukken betreffende zwemmen en zwemgelegenheden, 1940-1942, 1952. 

  1 omslag. 

 

1330 Stukken betreffende de bouw en exploitatie van een bad- en 

zweminrichting te Appelscha, 1933-1943, 1955-1959. 

     1 omslag. 

 

1331 Stukken betreffende de niet doorgegane bouw van een bad- en 

zweminrichting te Haulerwijk, 1948, 1951, 1955-1956. 

     1 omslag. 

 

1332 Stukken betreffende de oprichting en exploitatie van de bad- en 

zweminrichting "De Tjonger" aan de weg Donkerbroek - Oosterwolde, 

1933-1934, 1940-1943. 1 omslag. 

 

1333 Stukken betreffende de bouw en het beheer van een wijkgebouw voor 

het Groene Kruis annex badhuis te Oosterwolde, alsmede verkoop van 

het gedeelte badhuis aan het bestuur van de Groene Kruis 

vereniging, 1953-1956.  1 omslag. 

 

- Stukken betreffende de bouw van een zwembad te Oosterwolde, 1953-

1968.    1 pak. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

 

 F. DIERGENEESKUNDIG TOEZICHT 

 

1334 Stukken betreffende het veeartsenijkundig toezicht op veemarkten te 

Oosterwolde, 1935.  1 omslag. 

 

1335 Stukken betreffende de niet ingevoerde verordening tot het treffend 

van maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer, 1951-1954. 

 1 omslag. 

 

1336 Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en werkkring van de 

gemeenteveeartsen, 1930-1941.  1 omslag. 

 

 8. MILIEUBEHEER, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 
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 A. MILIEUBEHEER 

 

 

 1.  S c h a d e l i j k e   e n   g e v a a r l i j k e  

     i n r i c h t i n g e n 

 

1337 Stukken betreffende de uitvoering en naleving van de Hinderwet, 

1950-1954.  1 omslag. 

 

1338- Hinderwetvergunningen, 1920-1960.  14 dozen. 

1351 

N.B. De toegang op deze vergunningen is een kaartsysteem, dat zich 

bevindt in het dynamisch archief. Van elk perceel waarvoor een 

hinderwetvergunning is verleend is een kaart aangelegd. De 

kaarten zijn alfabetisch geordend op dorp, straatnaam en 

vervolgens op huisnummer. De vergunningen zijn doorlopend 

genummerd. 

 1338    1 -  40 1345  281 - 320 

 1339   41 -  80 1346  321 - 350 

 1340   81 - 120 1347  351 - 380 

 1341  121 - 160 1348  381 - 410 

 1342  161 - 200 1349  411 - 440 

 1343  201 - 240 1350  441 - 460 

 1344  241 - 280 1351  461 - 470 

 

1352 Register van aanvragen om hinderwetvergunning, 1920-1960. 

     1 band. 

 

 2.  T e g e n g a a n   v a n   v e r o n t r e i n i g i n g 

     v a n   l u c h t ,   b o d e m   e n   w a t e r 

 

1353 Stukken betreffende het tegengaan van lucht-, bodem-, en 

waterverontreiniging, 1949-1959.  1 omslag. 

 

1354 Stukken betreffende de instelling en uitvoering van de 

reinigingsdienst te Oosterwolde, 1930-1957. 1 omslag. 

 

1355 Stukken betreffende de verwerking van huisvuil en fecaliën in de 

dorpen Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk en Ravenswoud voor 

invoering van de gemeentelijke reinigingsdienst aldaar, 1950-1958. 

    1 omslag. 

 

1356 Stukken betreffende de voorbereiding en instelling van een 

gemeentelijke reinigingsdienst, 1951-1959. 1 omslag. 

 

1357 Stukken betreffende de verordening op de reinigingsdienst en 

regelingen ter uitvoering van deze dienst, 1957-1959. 1 pak. 

 

1358 Stukken betreffende het storten van huisvuil op de gemeentelijke 

vuilstortplaats te Oosterwolde, 1958-1960. 1 omslag. 

 

1359 Stukken betreffende de vaststelling van een verordening betreffende 

het bewaren en ter beschikking stellen van afvallen van levens-

middelen en het ter beschikking stellen van dierlijke afvallen en 

van kadavers van honden en katten, 1940-1941, 1952.  1 omslag. 

1360 Stukken betreffende de inzameling van oude materialen en 

afvalstoffen, 1940-1950.  1 pak. 
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1361 Stukken betreffende de inzameling van oud papier op de scholen, 

1941-1948.  1 omslag. 

 

1362 Besluiten van de gemeenteraad inzake de heffing van rechten "voor 

het doen ledigen van privaattonnen en het doen ophalen van 

haardasch en vuilnis bij ingezetenen van Oosterwolde", met 

bijlagen, 1931-1940, 1949.  1 omslag. 

 

1363 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van verordeningen op 

de reinigingsrechten, 1957-1959.  1 omslag. 

 

1364 Stukken betreffende afvoer van afvalwater en aansluiting op de 

gemeentelijke riolering, 1932-1958.  1 omslag 

 

1365- Vergunningen tot aansluiting van percelen op de gemeentelijke  

1373 riolering, 1955-1969.  9 dozen. 

N.B. De toegang op deze vergunningen is een kaartsysteem, dat zich 

bevindt in het dynamisch archief. Van elk perceel waarvoor een 

vergunning tot aansluiting op de riolering is verleend, is een 

kaart aangelegd. De kaarten zijn alfabetisch geordend op dorp, 

straatnaam en vervolgens op huisnummer. De vergunningen zijn 

doorlopend genummerd. 

 1365     1 - 150 1370   671 -  780 

 1366   151 - 300 1371   781 -  933 

 1367   301 - 440 1372   934 - 1025 

 1368   441 - 600 1373  1026 - 1147 

 1369   601 - 670 

 

1374 Stukken betreffende de aankoop van grond, benodigd voor de bouw van 

zuiveringsinstallaties te Appelscha en Oosterwolde, 1954-1955.  

    1 omslag. 

 NB. zie ook inventaris 1379-1382. 

 

1375 Stukken betreffende de aanleg van riolering te Appelscha en de bouw 

van een zuiveringsinstallatie aldaar, 1954-1957. 1 pak. 

 

1376 Stukken betreffende het toekennen van schadevergoeding aan boeren, 

die door wateroverlast werden gedupeerd, als gevolg van riolerings-

werkzaamheden te Appelscha in 1956, 1956-1967. 1 omslag. 

 

1377 Stukken betreffende de riolering te Makkina, 1950, 1954, 1958. 

    1 omslag. 

 

1378 Stukken betreffende een niet uitgevoerd rioleringsplan voor het 

dorp Oosterwolde, 1938-1941, 1945-1950. 1 omslag. 

 

1379- Stukken betreffende de aanleg van riolering te Oosterwolde 

1382 en de bouw en bediening van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

aldaar, 1953-1959.         3 pakken en 1 omslag. 

N.B. 1. In verband met overdracht van rioolzuiveringstechnische 

werken aan het provinciaal bestuur in 1981 zijn archief-

bescheiden met betrekking tot de bouw van de zuiverings-

installatie naar het provinciaal archief overgebracht. Een 

aantal stukken in het gemeente-archief is vanaf 1955 

alleen in kopie aanwezig. 

2. Zie ook inventarisnummer 1374. 

 1379 Algemeen, 1953-1959. 

 1380 Bestek, voorwaarden en tekeningen, 1953-1956 

 1381 Bestekstekeningen en mechanische en electrische  
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  installaties, 1958. 

 1382 Bedieningsvoorschriften, met bijlagen, 1958-1959. 

     1 omslag  

 

1383 Stukken betreffende de bouw van een urinoir in het plantsoentje bij 

de brug in het centrum van Oosterwolde, 1937. 

     2 stukken. 

 

1384 Stukken betreffende lidmaatschap en subsidieverlening aan de 

Vereniging voor Afvalwatertechniek, 1958. 1 omslag. 

 

 

 B. RUIMTELIJKE ORDENING 

 

 

1385 Stukken betreffende de niet doorgegane aanwijzing als bouwkern van 

Appelscha-Boven, 1958.  1 omslag. 

 

1386 Stukken betreffende uitvoering in algemene zin van uitbreidings-

plannen in de gemeente, 1931-1940, 1949-1950, 1953.  1 omslag. 

 

1387- Stukken betreffende de vaststelling en herziening van een  

1388 uitbreidingsplan in hoofdzaak voor de hele gemeente en in 

onderdelen voor de dorpen Oldeberkoop, Makkinga, Elsloo, Fochteloo, 

Appelscha, Ravenswoud, Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer, 

met bijbehorende bebouwingsvoorschriften, 1938-1957.   2 pakken. 

1387  1938-1951 

1388  1952-1957 

 

1389 Stukken betreffende de behandeling van bezwaarschriften tegen 

uitbreidingsplannen voor diverse dorpen, uitgezonderd Oosterwolde, 

1939-1942, 1952-1957.   1 pak. 

 

1390 Stukken betreffende onteigening van gronden van de heer 

A.G. Reitsma te Appelscha ten behoeve van het uitbreidingsplan, 

1954-1957.   1 pak. 

 

1391 Stukken betreffende de vaststelling van de uitbreidingsplannen voor 

"Hildenberg Zuidoost" en "Hildenberg Zuidwest" te Appelscha, met 

bijbehorende bebouwingsvoorschriften, 1959-1960.   1 omslag. 

 

1392 Stukken betreffende de vaststelling en herziening van uit-

breidingsplannen voor Oosterwolde, met bijbehorende bebouwings-

voorschriften, 1935-1958.   1 pak. 

 

1393 Stukken betreffende het instellen van bouwverboden op gronden, die 

zijn bestemd voor aanleg van straten, pleinen en plantsoenen in 

Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk, Donkerbroek, Makkinga en 

Oldeberkoop, 1937-1938, 1942.   1 pak. 

 

1394 Stukken betreffende de vaststelling van bijzondere rooilijnen 

binnen de bebouwde kommen van diverse dorpen, 1937-1940, 1946-1947.

     1 omslag. 

 

1395 Bebouwingsvoorschriften voor de bebouwde kommen van Appelscha en 

Haulerwijk, met bijlagen, 1947-1948.  1 omslag. 
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1396 Stukken betreffende een reactie op richtlijnen van het provinciaal 

bestuur inzake bebouwing ten opzichte van wegen gelegen in het 

landelijk-agrarisch gebied, 1954.  1 omslag. 

 

1397 Stukken betreffende regelingen voor het in bouwexploitatie brengen 

van gronden door particulieren, 1935, 1939, 1947.  1 omslag. 

 

 

          C. VOLKSHUISVESTING 

 

 

1. T e  s t e l l e n  e i s e n  a a n  w o n i n g e n,  

       g e b o u w e n   e n   a n d e r e  

               b o u w w e r k e n 

 

 

1398 Stukken betreffende voorschriften voor, en vaststelling en 

wijzigingen van Bouwverordeningen, 1930-1959. 1 pak. 

 

1399 Stukken betreffende omschrijving en vaststelling van bebouwde 

kommen in de gemeente, als bedoeld in de Bouwverordening, 1938 en 

1959.   1 omslag. 

 

1400 Stukken betreffende goedkeuringen van het Rijk voor de uitvoering 

van bouwwerken in de gemeente, alsmede voorschriften over aankoop 

en gebruik van bouwmaterialen, 1937-1949.  

1 omslag. 

 

1401- Bouwvergunningen, 1930-1959.  78 dozen. 

1471 N.B. 1. De vergunningen zijn chronologisch geordend op datum van 

het besluit van burgemeester en wethouders. 

2. Bij de inventarisnummers 1449-1456 stemmen de data van de 

besluiten van burgemeester en wethouders overeen met de 

data van volgnummers van aanvragen. 

 

1401 1  januari   1930  - 17 maart 1930 

1402 1  april     1930  -  1 september 1930 

1403 1  september 1930  - 24 maart 1931 

1404 25 maart     1931  -  1 september 1931 

1405 1  september 1931  -  1 maart 1932 

1406 1  maart     1932  -  1 oktober 1932 

1407 1  oktober   1932  -  1 juni 1933 

1408 1  juni      1933  -  1 februari 1934 

1409 1  februari  1934  -  1 juli 1934 

1410 1  juli      1934  -  1 maart 1935 

1411 1  maart     1935  -  1 september 1935 

1412 1  september 1935  -  1 maart 1936 

1413 1  maart     1936  -  1 juli 1936 

1414 1  juli      1936  -  1 januari 1937 

1415 1  januari   1937  -  1 maart 1937 

1416 1  mei       1937  -  1 september 1937 

1417 1  september 1937  -  1 januari 1938 

1418 1  januari   1938  -  1 april 1938 

1419 1  april     1938  -  1 juli 1938 

1420 1  juli      1938  -  1 november 1938 

1421 1  november  1938  - 15 februari 1939 

1422 15 februari  1939  -  1 mei 1939 

1423 1  mei       1939  -  1 augustus 1939 

1424 1  augustus  1939  -  1 januari 1940 
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1425 1  januari   1940  -  1 juli 1940 

1426 1  juli      1940  -  1 januari 1941 

1427 1  januari   1941  -  1 oktober 1941 

1428 1  oktober   1941  -  1 januari 1943 

1429 1  januari   1943  -  1 januari 1946 

1430 1  januari   1946  -  1 november 1946 

1431 1  november  1946  -  1 augustus 1947 

1432 1  augustus  1947  -  1 mei 1948 

1433 1  mei       1948  -  1 oktober 1948 

1434 1  oktober   1948  -  1 april 1949 

 1435 1  april     1949  -  1 september 1949 

1436 1  september 1949  -  1 februari 1950 

   1437 1  februari  1950  - 15 mei 1950 

1438 15 mei       1950  -  1 augustus 1950 

 1439 1  augustus  1950  -  1 december 1950 

 1440  1  december  1950  -  1 april 1951 

 1441 1  april     1951  -  1 augustus 1951 

1442 1  augustus  1951  - 15 november 1951 

 1443 15 november  1951  -  1 april 1952 

 1444 1  april     1952  -  1 juli 1952 

 1445 1  juli      1952  - 15 september 1952 

 1446 15 september 1952  -  1 januari 1953 

 1447 1  januari   1953  -  1 mei 1953 

 1448 1  mei       1953  -  1 augustus 1953 

 1449 1  augustus  1953  -  1 november 1953 

 1450  1  november  1953  -  1 maart 1954 

 1451  1  maart     1954  -  1 mei 1954 

 1452  1  mei       1954  - 15 juli 1954 

 1453  15 juli      1954  - 15 oktober 1954 

 1454  15 oktober   1954  - 15 februari 1955 

 1455 15 februari  1955  -  1 mei 1955 

 1456 1  mei       1955  - 15 juni 1955 

 1457  15 juni      1955  - 15 september 1955 

 1458  15 september 1955  -  1 januari 1956 

 1459 1  januari   1956  - 15 maart 1956 

 1460 15 maart     1956  -  1 mei 1956 

 1461 1  mei       1956  -  1 juli 1956 

1462 1  juli      1956  - 15 augustus 1956 

1463 15 augustus  1956  -  1 november 1956 

1464 1  november  1956  -  1 januari 1957 

 1465 1  januari   1957  -  1 maart 1957 

1466 1  maart     1957  -  1 mei 1957 

1467 1  mei       1957  -  1 augustus 1957 

1468 1  augustus  1957  -  1 oktober 1957 

 1469 1  oktober   1957  -  1 januari 1958 

1470 1  januari   1958  - 31 maart 1958 

1471 1  april     1958  - 30 juni 1958 

1472 1  juli      1958  - 30 september 1958 

1473 1  oktober   1958  - 31 december 1958 

1474 1  januari   1959  - 18 maart 1959 

1475 19 maart     1959  - 31 mei 1959 

1476 1  juni      1959  -  4 augustus 1959 

 1477 1  september 1959  - 30 november 1959 

1478 1  december  1959  - 31 december 1959 

 

1479- Registers van aanvragen om bouwvergunningen, 1927-1960. 

1489     11 delen. 

N.B. 1. De data in de registers van de inventarisnummers 1479-1482  

    betreffen de data van de aanvragen, die van de inventaris 
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    nummers 1483-1489 de data van de besluiten van  

    burgemeester en wethouders. 

2. De registers tot 26 mei 1955 zijn te gebruiken als recht- 

   streekse ingang op de bouwvergunningen, omdat zij de  

   chronologische ordening van de besluiten van burgemeester  

   en wethouders volgen. (Vanaf 1 oktober 1953 tot en met 26  

   mei 1955 stemmen de data van de volgnummers van aanvraag  

   overeen met die van de besluiten). 

3. Na 26 mei 1955 dient een kaartsysteem (geordend op plaats,  

   straatnaam en huisnummer) als rechtstreekse ingang op de  

   bouwvergunningen en hebben de registers slechts functie  

   als neveningang. 

 

1479 september 1927           - 27 oktober 1933 (3) 

1480 2 november 1933          - 12 december 1938 (4) 

1481 15 december 1938         - 30 april 1948 (5) 

 1482 mei 1948                 - december 1949 (6) 

1483 9 december 1949          - april 1951 (7) 

1484 5 april 1951             - 4 september 1952, nr. 66 (8) 

1485 4 september 1952, nr. 67 - 15 februari 1954 (9) 

1486 25 februari 1954         - 30 maart 1955 (10) 

1487 5 april 1955             - februari 1956 (11) 

1488 februari 1956            - 23 mei 1958 (12) 

1489 juni 1958                - mei 1960 (13) 

 

1490 Register van verstrekte adviezen over bouwaanvragen door de 

Provinciale Friese Schoonheidscommissie, 13 januari 1930 - 

13 september 1948.  1 deel. 

 

1491 Stukken betreffende de advisering in algemene zin over bouwplannen 

door de Provinciale Friese Schoonheidscommissie, 1930, 1942-1959. 

    1 omslag. 

 

1492 Stukken betreffende de vaststelling van een verordening regelende 

het beroep tegen het voorwaardelijk verlenen of weigeren van een 

bouwvergunning door burgemeester en wethouders en opgave van het 

aantal beroepen aan Gedeputeerde Staten, 1931-1932, 1938.1 omslag. 

 

1493 Stukken betreffende het stellen van eisen aan de bouw van 

zomerhuisjes en vakantieverblijven, 1934, 1941-1942, 1946-1959. 

    1 omslag. 

 N.B. zie ook inventarisnummer 2216 

 

1494 Stukken betreffende de invoering van uniforme bepalingen voor de 

bouw van schuurtjes bij woningwetwoningen en het reserveren van 

garageruimte bij woningen in uitbreidingsplannen, 1958-1961.  

    1 omslag. 

 

1495 Stukken betreffende het stellen van eisen aan de bouw van 

kippenhokken, 1954.   1 omslag. 

 

1496 Vergunningen tot afbraak van woningen en gebouwen, met bijlagen, 

1940-1943, 1949-1959.   1 pak. 

 

 

2. V e r b e t e r i n g   v a n   w o o n - 

t o e s t a n d e n 
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1497 Stukken betreffende de behandeling van klachten over de 

leefbaarheid van en in woningen, 1935-1945, 1949. 1 omslag. 

 

1498 Stukken betreffende de bestrijding van wandgedierte in woningen, 

1941-1949, 1958.  1 omslag. 

 

1499- Stukken betreffende onbewoonbaarverklaring en sluiting van  

1503 woningen, 1934-1960.   4 pakken. 

1499 1930-1937 

1500 1938-1948 

1501 1949-1954 

 1502  Appelscha - Makkinga, 1955-1959 

1503 Oldeberkoop - Waskemeer, 1955-1959 

N.B. Van 1941-1946 en in 1948 werden geen woningen onbewoonbaar 

verklaard. 

 

1504 Stukken betreffende de opruiming van krotten, 1927-1960. 

1 omslag. 

 

1505 Stukken betreffende opgaven van (bewoonde) onbewoonbaar verklaarde 

woningen, woningen die voor onbewoonbaar verklaring in aanmerking 

komen, woonwagens zonder wielen, woonschepen op het droge en 

noodwoningen, 1933-1936, 1939-1954,  1 omslag. 

 

1506 Staat van gebouwen met ontoelaatbare gevallen van samen- of dubbele 

bewoning, februari 1946,  1 stuk. 

 

1507 Stukken betreffende voorschriften en regelingen inzake het 

beschikbaarstellen van premie van het Rijk voor woningverbetering 

en -splitsing, 1928-1931, 1940, 1947-1954, 1 omslag. 

 

1508 Stukken betreffende de verbetering van de woning van de heer 

K. Poutsma te Haulerwijk, 1934-1936, 1 omslag. 

 

3. V o o r z i e n i n g   i n   d e   

  w o n i n g b e h o e f t e 

 

 a. bouwprogramma's en woningbouwcorporaties 

 

1509- Stukken betreffende voorziening in de woningbehoefte, woningbouw- 

1510 plannen en realisering van woningbouw, 1936-1959, 2 omslagen. 

 1509  1936 - 1949 

 1510  1950 - 1959 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1582. 

 

1511 Stukken betreffende wijziging van de statuten van de Woning-

stichting Ooststellingwerf, 1959-1961. 1 omslag. 

 

1512 Stukken betreffende benoeming van bestuursleden van de 

Woningstichting Ooststellingwerf, 1926-1952.  1 omslag. 

 

1513 Stukken betreffende de administratie van de woningstichting  

 Ooststellingwerf, 1926 - 1952.  1 omslag. 

 

1514 Jaar- en exploitatierekeningen van de Woningstichting Oost-

stellingwerf van de dienstjaren 1935/1936-1938/1939, 1952/1953-

1958/1959.   1 pak. 
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1515 Stukken betreffende toewijzing van bouwcontingenten en het verlenen 

van voorschotten voor woningbouw in algemene zin aan de 

Christelijke Woningbouwvereniging "De Stellingwerven" na haar 

oprichting, 1950-1963.  1 omslag. 

 

- Jaarrekeningen van de Christelijke Woningbouwvereniging "De 

Stellingwerven", 1959-1969.  1 pak. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

b. woningbouw met financiële steun van de overheid 

 

1516 Stukken betreffende voorschriften, regelingen en hun toepassing 

inzake de bouw en financiering van woningen, 1940-1959.1 omslag. 

 

1517 Stukken betreffende jaarlijkse bijdragen van het Rijk in de 

exploitatie van woningwetwoningen, 1932-1959. 1 omslag. 

 

1518 Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen en grond door 

de Woningstichting Ooststellingwerf, 1948-1952, 1956-1959.1 omslag. 

 

1519 Stukken betreffende de huurprijsvaststelling en huurschuld van 

woningwetwoningen, 1931-1958.  1 pak. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1522. 

 

1520 Stukken betreffende het onderhoud van woningwetwoningen, 1935-1958.

    1 omslag. 

 

1521 Stukken betreffende dekking van exploitatietekorten van de 

Woningstichting Ooststellingwerf, 1930-1952. 1 omslag. 

 

1522 Stukken betreffende de aansluiting van oude woningwetwoningen op 

het elektriciteitsnet en de daaraan verbonden huurverhoging, 1954-

1964.    1 omslag. 

 

1523 Stukken betreffende de aansluiting van woningwetwoningen op de 

waterleiding en het verlenen van voorschotten daarvoor aan de 

Woningstichting Ooststellingwerf, 1955-1959. 1 omslag. 

 

1524 Stukken betreffende de bouw van 4 woningen aan de Groote Singel en 

Hoogengaardelaan te Oosterwolde, ten behoeve van personeel van de 

Ambachtsschool en overdracht van deze woningen aan de 

Woningstichting Ooststellingwerf, 1947-1949. 1 pak. 

 

1525- Stukken betreffende voorschotverlening door de gemeente en 

1556 bijdragen van het Rijk voor de bouw van woningen door de 

Woningstichting, 1935-1962.  32 omslagen. 

N.B. Zie voor exploitatie van deze woningen, inventaris gemeente-

archief na 1960. De volgorde van de stukken wordt bepaald door 

het complexnummer. 

1525 V 3841, 9 woningen te Appelscha, 4 te Haulerwijk en 2 te 

Nijeberkoop, 1935-1941 

1526 V 3979, 6 woningen te Appelscha en 4 te Haulerwijk, 1937-1942 

1527 V 4068, 10 woningen te Appelscha, Haulerwijk en Makkinga, 

1937-1940 

1528 V 4200, 4 woningen te Oldeberkoop, 1936-1941 

1529 V 5537, 2 woningen te Oosterwolde, 1 in de Weperpolder onder 

Oosterwolde en 2 in Donkerbroek, 1947-1952 
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1530 V 5538, 16 arbeidswoningen te Appelscha (Kerkhofslaan), 

Donkerbroek, Haulerwijk, Oldeberkoop en Oosterwolde 

(Moskampweg), 1947-1952 

1531 V 5870, 18 arbeiderswoningen te Oosterwolde (Lage Esch), 

Donkerbroek, Elsloo, 1947-1952 

1532 V 5914, 18 arbeiderswoningen te Appelscha (Kerkhofslaan), 

Donkerbroek, Haulerwijk, Oldeberkoop en Oosterwolde 

(Moskampweg en Brugkampweg), 1947-1952 

1533 V 7000, 4 arbeiderswoningen te Nijeberkoop, 1947-1952 

1534 V 7682, 10 arbeiderswoningen te Appelscha (Lyclamastraat), 

1947-1952 

1535 V 8012, 8 arbeiderswoningen te Oosterwolde (Brugkampweg en 

Lage Esch), 1947-1953 

1536 V 8068, 1 woning aan de Delle te Oldeberkoop, 1947-1952 

1537 V 10064, 4 arbeiderswoningen te Appelscha (Lyclamastraat), 

1948-1952 

1538 V 10669, 18 arbeiderswoningen te Haulerwijk (Valckeniersweg), 

Donkerbroek (Wemerstraat) en Oosterwolde (Lage Esch), 1950-

1952 

1539 V 11498, 2 arbeiderswoningen te Oosterwolde (Prinsenstraat), 

1950-1957 

1540 V 11521, 40 arbeiderswoningen te Appelscha (Smidslaantje) en 

Oosterwolde (Hooge Esch), 1950-1953) 

1541 V 11892, 40 arbeiderswoningen te Appelscha (Smidslaantje), 

Haulerwijk (Valckeniersweg en Molenweg), Waskemeer 

(Feikemaweg), Donkerbroek (Vicariestraat en Wemerstraat) en 

Oosterwolde (Dertien Aprilstraat en Oerkampweg), 1950-1954 

1542 V 12113, 8 arbeiderswoningen te Appelscha (Bruggelaan en 

Smidslaantje) en Oosterwolde (Sander Albertslaan), 1951-1955 

1543 V 12114, 2 arbeiderswoningen te Fochteloo in het Jardingaveld, 

1951-1955 

N.B. Zie aantekening bij nummer 1399. 

1544 V 13299, 8 arbeiderswoningen te Oldeberkoop (Meester 

Bezemalaan) en Makkinga (Oosterhuisweg), 1952-1956 

1545 V 13532, 19 woningen te Appelscha (Smidslaantje) en 

Oosterwolde (Hooge- en Lage Esch), 1952-1956 

1546 BV 77, 10 woningen te Oldeberkoop (Lyclamaweg), 1954-1957 

1547 BV 117, 10 woningen te Ravenswoud, 1954-1958 

1548 BV 123, 14 woningen te Oosterwolde (Lage Esch, Prandingaweg en 

Buttingasingel), 1954-1961 

1549 BV 141, 6 woningen te Ravenswoud, 1955-1958 

1550 BV 180, 24 woningen te Oosterwolde (Buttingasingel), Joh. 

Koenesweg en Coendringaweg), 1956-1959 

1551 BV 181, 16 woningen te Haulerwijk (Steenpoel en Valcke-

niersweg) en Waskemeer (Wijndelsweg), 1956-1959 

1552 BV 225, 40 zogenaamde houtrijke woningen te Oosterwolde 

(Prandingaweg, Stegingaweg, Coendringaweg en Drie Stel-

lingenweg), 1956-1959 

1553 BV 312, 46 woningen te Appelscha (Industrieweg), Donkerbroek 

(Wemerstraat en Vicariestraat), Haulerwijk (Oosterwoldseweg), 

Oldeberkoop (Lyclamaweg), Oosterwolde (Buttingasingel) en 

Waskemeer (Wijndelsweg), 1956-1961 

1554 BV 423, 12 woningen te Appelscha (Bruggelaan), Oldeberkoop 

(Oosterwoldseweg) en Oosterwolde (Jan Frankensingel), 1958-

1961 

1555 BV 436, 2 woningen te Waskemeer (Willem Kroezestraat), 1958-

1961 

1556 BV 494, (later samengevoegd met BV 470), 3 woningen te 

Oosterwolde (Bareldsburglaan), 1959-1962 
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1557 Stukken betreffende voorschotverlening door de gemeente en 

bijdragen van het Rijk in de bouw van 32 woningen te Appelscha 

(Vaart N.Z., Maadsingel), Makkinga (Meester Bergsmastraat), 

Haulerwijk (Laweystraat) en Oosterwolde (Bareldsburglaan, 

Snellingerdijk en Buttingasingel), door de Woningstichting en 

Christelijke Woningbouwvereniging met de overdracht van deze 

woningen aan deze instellingen, alsmede samenvoeging met drie 

woningen uit complex BV 494;  

BV 470 (na samenvoeging BV 494), 1959-1965. 1 omslag. 

N.B. Zie inventarisnummer 1556. 

 

1558 Stukken betreffende voorschotverlening door de gemeente en 

bijdragen van het Rijk in de bouw van 26 woningen te Ooster-

wolde (Prandingaweg, Stegingaweg en Drie Stellingenweg), 

Appelscha (Alle Wijtzesweg en Maadsingel) en Makkinga (Mees-

ter Bergsmastraat) door de Woningstichting en Christelijke 

Woningbouwvereniging met de overdracht van deze woningen aan 

deze instellingen, BV 410, 1958-1965. 1 omslag. 

 

1559 Stukken betreffende de complexvorming en -samenvoeging van 

woningwetwoningen, 1947-1953.   1 omslag. 

N.B. Zie voor periode 1956-1959, inventaris gemeente-archief na 

1960. 

 

c. woningbouw met financiële steun van particulieren 

 

1560 Stukken betreffende de woningbouw in de vrije en half-vrije sector, 

1955.   1 omslag. 

 

1561 Stukken betreffende de bouw en exploitatie van de eerste dubbele 

middenstandswoning aan de Rijweg 9 en 11 te Oosterwolde, 1919-1964. 

  1 omslag. 

 

1562 Stukken betreffende voorschotverlening door de gemeente aan de 

Woningstichting voor woningbouw, 1950-1951. 1 omslag. 

 

1563 Stukken betreffende aanvragen van premie van het Rijk voor de bouw 

van particuliere woningen door de firma Offringa te Waskemeer in 

diverse dorpen, alsmede de feestelijke ingebruikstelling van de 

eerste van deze serie particuliere woningen, 1952-1962.  1 pak. 

 

1564 Stukken betreffende voorschotverlening door de gemeente en 

bijdragen van het Rijk in de bouw en exploitatie van particuliere 

woningen, 1950-1961.   1 pak. 

 

d. woningbouw van beperkte tijdsduur en voor bepaalde  

   categorieën bewoners 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1876. 

 

1565 Stukken betreffende overname van een noodwoning te Oldeberkoop van 

het Rijk en een plan voor de bouw van zogenaamde prefabricated 

woningen ter leniging van de woningnood, 1946-1947. 1 omslag. 

 

1566 Stukken betreffende de huisvesting van oorlogsslachtoffers, 

gedemobiliseerde militairen en gerepatrieerden uit Indonesië, 1942-

1953.    1 omslag. 
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1567 Stukken betreffende de realisering van woningbouw ten behoeve van 

personeel van industriële ondernemingen, 1959. 1 omslag. 

 

e. woningbouw in bijzondere vorm en van bepaalde constructie 

 

1568 Stukken betreffende voorschriften inzake bijdragen van het Rijk in 

bouwkosten van industrieflats en -hallen in zogenaamde 

ontwikkelingsgebieden, 1951.   1 omslag.  

 

1569 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de bouw van 

een grasdrogerij bij de "Drie Tolhekken" onder Oosterwolde, 1950. 

    1 omslag. 

 

1570 Stukken betreffende advisering door derden bij de bouw van 

boerderijen, 1953-1954.  1 omslag. 

 

f. bevordering van het eigen woningbezit 

 

1571 Stukken betreffende het verlenen van gemeentegarantie aan 

bouwspaarkassen ter financiering van particuliere woningbouw, 1947-

1954, 1957-1958.  1 omslag. 

 

1572 Stukken betreffende het verstrekken van een garantiegeldlening aan 

een tweetal particulieren voor de bouw van hun woningen te 

Haulerwijk en te Oosterwolde, 1953-1955. 1 omslag. 

 

 

4. B e m o e i i n g e n   m e t   d e   b e s t a a n d e  

w o n i n g v o o r r a a d 

 

 

1573 Stukken betreffende de gemeentelijke Huurcommissie, 1957-1960. 

1 omslag. 

 

1574 Stukken betreffende het onttrekken van woningen aan hun bestemming, 

1940, 1955, 1959.  1 omslag. 

 

1575 Stukken betreffende de verdeling en toewijzing van woonruimte, 

1945-1961.   1 pak. 

 

1576 Besluiten van burgemeester en wethouders tot vordering van 

woonruimte, met bijlagen, 1945-1968. 1 omslag. 

 

1577 Stukken betreffende de toekenning van schadeloosstelling aan de 

heer F. Veenstra te Appelscha wegens vordering van zijn 

zomerhuisjes, 1946-1953.  1 omslag. 

 

1578 Stukken betreffende de huisvesting van ambtenaren in hun 

standplaats, 1947-1950.  1 omslag. 

 

1579  Stukken betreffende benoeming, ontslag en toekennen van pre-

sentiegeld van en aan leden van de plaatselijke adviescommissie 

woonruimtevordering en de adviescommissie Woonruimtewet, 1946-1954.

  1 omslag. 

 

 

5. S o c i a a l - e c o n o m i s c h   o n d e r z o e k  

b e t r e f f e n d e   d e   v o l k s h u i s - 
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v e s t i n g 

 

 

1580 Stukken betreffende het verstrekken van diverse gegevens met 

betrekking tot de volkshuisvesting, 1939-1946. 1 omslag. 

 

1581 Stukken betreffende opgaven aan de Inspecteur van de Volks-

huisvesting van gereed gekomen en onbewoonbaar verklaarde woningen, 

met bijlagen, over de jaren 1935-1943. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1505. 

 

1582 Stukken betreffende opgave van gegevens inzake de behoefte aan 

woningen, 1948, 1956-1958.  1 omslag. 

 

1583 Stukken betreffende uitvoering van de woningtelling 1956, 1955-

1958.    1 omslag. 

 

1584 Stukken betreffende telling, opgave en gegevens van en over 

woonwagens en woonschepen, 1939-1940, 1948 en 1958. 

1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1505. 
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9.  OPENBARE VEILIGHEID  

 

 

A. BESCHERMING VAN BEVOLKING EN GEBOUWEN TEGEN (OORLOGS-)GEWELD 

 

 

1585 Stukken betreffende lucht- en gasbeschermingsmaatregelen, 1936-

1945.     1 omslag. 

 N.B. zie ook inventarisnummer 1262. 

 

1586 Voorschriften voor evacuatie van de burgerbevolking in geval van 

oorlog, september - november 1939.   1 omslag. 

 

1587 * Stukken betreffende de reservering van gebouwen in de gemeente voor 

doeleinden in oorlogstijd, met name ten behoeve van evacuatie van 

de bevolking, 1942-1943, 1951, 1956-1959.  1 omslag.  

 

1588 Voorschriften over de opruiming van verdedigingswerken, munitie en 

vliegtuigwrakken, 1945-1947.   1 omslag. 

 

- Stukken betreffende de organisatie van de Bescherming Bevolking, 

1959-1965,   1 omslag. 

N.B. Zie inventaris gemeentearchief na 1960. 

 

1589 Stukken betreffende voorschriften en hun toepassing inzake 

bedrijfszelfbescherming, 1954-1958.   1 omslag. 

 

 

B. BESCHERMING TEGEN DE GEVAREN VAN ONTPLOFFING EN ONTBRANDING 

 

 

1590 Verordening, regelende het verbod tot verkoop en voorhanden hebben 

van vuurwerk en andere ontplofbare stoffen, met bijlagen, 1955. 

     1 omslag. 

 

1591 Stukken betreffende toezicht op en controle van electrische 

installaties in boerderijen, 1949-1955.  1 omslag. 

 

 

C. BRANDVEILIGHEID, BRANDMELDING EN BRANDBESTRIJDING 

 

 

1. V o o r k o m e n   e n   b e p e r k e n   v a n   

b r a n d   e n   b r a n d g e v a a r 

 

 

1592 Stukken betreffende voorschriften ter voorkoming van bos-, heide-, 

veen- en duinbranden en het treffen van beschermingsmaatregelen ter 

zake, 1941-1950.    1 omslag. 

 

1593 "Verordening, houdende voorschriften, ter voorkoming van bos-, 

heide- en veenbrand in de gemeente Ooststellingwerf", met bijlage, 

vastgesteld 6 mei 1953.    1 omslag. 

 

1594 Stukken betreffende opgaven aan de Directeur van het Staats-

bosbeheer van gewoed hebbende heidebranden, 1932-1935. 1 omslag. 
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1595 Stukken betreffende het treffen van maatregelen voor de brand-

veiligheid in bedrijven, boerderijen en gebouwen van bijzondere 

waarde, 1943-1956.    1 omslag. 

 

1596  Stukken betreffende het treffen van maatregelen voor de brand-

veiligheid bij filmvoorstellingen in diverse gebouwen, 1946-1958. 

     1 omslag. 

 

1597 Stukken betreffende het treffen van maatregelen voor de brand-

veiligheid van het gebouw van de Coöperatieve Aankoop Vereniging te 

Oldeberkoop, 1957.   1 omslag. 

 

 

2. B r a n d m e l d i n g   e n   - a l a r m e r i n g 

 

 

1598 Stukken betreffende het treffen van maatregelen voor brandmelding 

en -alarmering, 1941-1958.   1 omslag. 

 

 

3. B r a n d b e s t r i j d i n g 

 

 

a. organisatie; gemeentelijke vrijwillige brandweer 

 

1599 Stukken betreffende wederzijdse hulpverlening aan en van omliggende 

gemeenten bij het bestrijden van brand, 1930-1944, 1951-1954. 

    1 omslag. 

 

1600 Stukken betreffende toetreding tot de Koninklijke Nederlandse 

Brandweervereniging en de Friese Provinciale Brandweerbond, 

mededelingen over de ontbinding van die organisaties en even- 

 tuele heroprichting van de provinciale bond, 1931-1938, 1941, 1949.

     1 omslag. 

 

1601 Stukken betreffende de organisatie van de bosbrandweer en 

aansluiting bij de Stichting Bosbrandbestrijding in de drie 

noordelijke provinciën, 1949-1952.   1 omslag. 

 

1602 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van de verordening 

betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke 

brandweer, 1955, 1959.   1 omslag. 

 

1603 Statistiek en vragenlijst met betrekking tot de organisatie en 

formatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer, 1941-1948, 

1957 en 1958.    1 omslag. 

 

1604 * Stukken betreffende benoeming, bevordering en ontslag van  

brandweerpersoneel, 1930-1959.    1 omslag. 

N.B. Zie voor personeel van de brandweer, dat benoemd is voor 1960 

en dat daarna nog in dienst is, inventaris gemeentearchief na 

1960. 

 

1605 Stukken betreffende de beloning van het brandweerpersoneel, 1932-

1955.     1 omslag. 

 

1606 Stukken betreffende het verkrijgen van vrijstelling voor de 

arbeidsinzet en terugvoering in krijgsgevangenschap van het 

brandweerpersoneel, 1942-1944.   1 omslag. 
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b. brandbestrijdingsmiddelen en bluswatervoorziening 

 

1607 Stukken betreffende aankoop, huur of bruikleen, gebruik en controle 

van brandweer- en blusmaterieel, 1930-1961.  1 pak. 

 

1608 Stukken betreffende de verlening van een financiële bijdrage in de 

aanschafkosten van een brandspuit voor Waskemeer, 1946-1947.  

     1 omslag. 

 

1609 Stukken betreffende de bouw, huur en verplaatsing van brand-

spuitbergplaatsen of brandweergarages in Appelscha, Makkinga, 

Haulerwijk, Oldeberkoop en Oosterwolde, 1930, 1937-1939, 1946-1951, 

1956.     1 omslag. 

 

1610 Stukken betreffende de zorg voor bluswatervoorziening, 1942-1956. 

     1 omslag. 
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10.  WATERSTAAT  

 

 

A. ALGEMEEN 

 

 

1611 Stukken betreffende politieverordeningen van waterschappen en 

onderhoudskwesties met deze instanties over waterwegen en -werken, 

1930-1959.   1 pak. 

 

1612 Kaart van de gemeente met daarop aangegeven de gebieden van diverse 

waterschappen, z.j.,  1 stuk. 

 

 

B. ZORG VOOR WATEREN 

 

 

N.B. Zie ook inventarisnummers 1733 en 1741. 

 

1613 Stukken betreffende de verkoop van de zogenaamde nieuwe wijk of 

Haulervaart te Haule, 1952-1955. 1 omslag. 

 

1614  Stukken betreffende verkoop van het Klein Diep aan het waterschap 

"Klein Diep", 1955-1956. 1 omslag. 

 

- Stukken betreffende de verkoop van oude zijwijken van de 

Haulerwijkstervaart, 1959-1963. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

1615 Stukken betreffende de verbetering van de watervoorziening in de 

Opsterlandse Compagnonsvaart, 1952-1954. 1 omslag. 

 

1616 Stukken betreffende toestemming van het gemeentebestuur tot 

verbreding van de waterlossing langs de Leidijk te Donkerbroek, 

voorzover deze lossing langs de gemeente-eigendom loopt, 1958. 

 1 omslag. 

 

1617 Stukken betreffende de beheersing van de waterstand en het 

waterpeil in kanalen en vaarten, 1955-1959. 1 pak. 

 

 

C. VERVENINGEN EN AFGRAVINGEN 

 

 

1618 Reglement op de lage verveningen buiten de veenpolders in de 

provincie Friesland, 1932, met retro-acta 1905. 1 omslag. 

 

1619 Stukken betreffende de vaststelling van het grondregister van de 

slik- en turfgelden, bijgewerkt elke vijf jaar, 1925-1960. 

1 pak. 

 

1620 Besluit van Gedeputeerde Staten tot aanwijzing van J. Drenth, als 

degene die wordt belast met de inning van de grondgelden onder 

Appelscha en Fochteloo, afschrift, 27 maart 1935. 

1 stuk. 

 

1621 Stukken betreffende de bemoeienis met de beloning door Gedeputeerde 

Staten van de slikmeter, 1930-1957.  1 omslag. 
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1622 Stukken betreffende de advisering door het gemeentebestuur aan 

Gedeputeerde Staten over aanvragen om verveningvergunningen 1934, 

1941-1948.  1 omslag.  

  

1623- Rekening en verantwoording der ontvangsten en uitgaven wegens  

1624 de administratie der slik- en turfgelden van de veenderijen, met 

bijlagen, 1930-1959.  2 pakken. 

1623 Dienstjaren 

01.05.1930-30.04.1931/01.05.1938-30.04.1939 

1624 Dienstjaren 1939-1940/1958-1959 

 

1625 Kohieren van aanslag van te betalen slik- of turfgelden wegens 

verveningen, met staten en registers bevattende opgaven aan het 

gemeentebestuur en aan de slikmeter van gedane en te verwachten 

hoeveelheden afgegraven en verstoken veen, en van de gedane 

opmetingen van gespreide klijn of slik, 1930-1957. 1 pak. 

N.B. De jaren 1942, 1945, 1950 en 1956 ontbreken. 

 

1626 Stukken betreffende opgaven aan Gedeputeerde Staten van belegde 

gelden van verveningsfondsen, 1930-1953, 1956. 1 omslag. 

 

1627 Stukken betreffende de verkoop van grootboekinschrijvingen ten name 

van het slikgeldfonds, 1931-1942.   1 omslag. 

 

1628 Ontgrondingsverordening, met bijlagen, vastgesteld 30 november 

1955.    1 omslag. 

 

1629 Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid van diepte-

zandafgraving, 1955.  1 omslag. 

 

 



 

                             

-  63  - 

11. VERKEER EN VERVOER  

 

 

A. VERKEER EN VERVOER TE LAND 

 

 

1. Z o r g   v o o r   w e g e n   e n   w a t e r o v e r - 

g a n g e n   e n   h e t   v e r v o e r   d a a r - 

o v e r 

 

 

a. zorg voor wegen 

 

a.a. algemeen 

 

N.B. 1. In de omschrijvingen van de stukken betreffende aanleg en 

verbetering van wegen zijn de huidige wegaanduidingen 

tussen haakjes geplaatst. De buurtschappen, gehuchten e.d. 

staan tussen aanhalingstekens. 

2. Zie ook inventarisnummers 1225, 1674, 1703. 

 

1630 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens over wegen in 

algemene zin, 1930-1953.  1 omslag. 

 

1631 Stukken betreffende opgave van uit te voeren weg- en 

waterbouwkundige werken, 1949-1950, 1959. 1 omslag. 

 

1632 Stukken betreffende provinciale wegenplannen, 1938, 1948-1949, 

1958.    1 omslag. 

 N.B. zie ook inventarisnummer 1229. 

 

1633 Stukken betreffende de overname in eigendom, onderhoud en beheer 

van de Balkweg tussen Donkerbroek en Makkinga, 1924. 1928-1936, 

    1 omslag. 

 

1634 Stukken betreffende overname in eigendom, onderhoud en beheer van 

de Oude Willemsweg onder Appelscha, 1931-1937. 1 omslag. 

 

1635 Stukken betreffende de overname in eigendom, onderhoud en  

 beheer van diverse wegen in het ruilverkavelinggebied "Het  

 Bovenveld" te Donkerbroek, 1950-1953. 1 omslag. 

 

1636 Stukken betreffende het verstrekken van een bijdrage voor de aanleg 

van de weg Bakkeveen door het zogenaamde "Mandeveld" naar 

Allardsoog, verder noordwaarts naar Nuis, met een zijtak naar 

Haulerwijk en Een en overname in eigendom, beheer en onderhoud van 

het in de gemeente gelegen gedeelte, 1928-1935, 1 omslag. 

 

1637 Stukken betreffende de opheffing van de tol in de weg Oldeberkoop -

Oudehorne, 1938-1939.  1 omslag. 

 

1638 Stukken betreffende de verkoop aan het gemeentebestuur van 

Heerenveen van een gedeelte van de weg Oldeberkoop - Oudehorne, 

vanaf de Tjongerbrug tot het voormalige tolhek, 1940. 1 omslag. 

 

1639 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte vervallen zandweg 

"Venekoten-Boekhorst" te Oosterwolde aan de heer M. Oosterloo, 

1953-1956.  1 omslag. 
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1640 Stukken betreffende benoeming en ontslag van bestuursleden van het 

Klaas Tademafonds, 1930-1953.   1 omslag. 

N.B. Het Klaas Tademafonds heeft ten doel "de bevordering en aanleg 

en verbetering van verkeerswegen en waterwerken in de 

kadastrale gemeenten Oosterwolde, Donkerbroek en Makkinga in 

het bijzonder die, welke aan de bloei en de ontwikkeling van 

het dorp Oosterwolde bevorderlijk kunnen zijn". (artikel 1 van 

de statuten) - Klaas Tadema, die leefde van 22 november 1810 

tot 1 december 1891, was notaris te Oosterwolde. Het fonds is 

in het leven geroepen op 22 november 1910, ter herinnering aan 

het feit, dat hij honderd jaar geleden werd geboren. 

 

1641 Stukken betreffende bijdragen aan de gemeente uit het Klaas 

Tademafonds voor de verbetering van wegen te Oosterwolde, 1932-

1937, 1951.  1 omslag. 

 

1642 Jaarrekeningen van het Klaas Tademafonds, met bijlagen, over de 

dienstjaren 1955-1959/1960.  1 omslag. 

 

a.b. aanleg van wegen 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1715 en 1741. 

 

1643- Stukken betreffende de aanleg van wegen in verschillende dorpen, 

1648 grondtransacties daarbij inbegrepen, 1931-1957, 5 omslagen en 1 pak 

1643 Appelscha,   1948-1957 

1644 Donkerbroek, 1948-1950 

1645 Haulerwijk,  1950-1953 

1646 Makkinga,    1952 

1647 Oosterwolde, 1931-1957  1 pak. 

1648 Waskemeer,   1952 

 

1649 Stukken betreffende pogingen om te komen tot de aanleg van een 

verbindingsweg tussen Groningen en de N.O.-polder over het 

grondgebied van deze gemeente, 1939-1943, 1947. 1 omslag. 

 

1650- Stukken betreffende de aanleg van de weg met bijbehorende werken 

1667 van de grens van de gemeente Opsterland via Donkerbroek, Ooster- 

 wolde en Fochteloo tot de Drentse grens als onderdeel van de 

 wegverbinding Leeuwarden –Drachten -Assen, in 1958 gewijzigd in 

Leeuwarden –Drachten -Emmen, grondtransacties daarbij inbegrepen, 

1952-1964,     10 pakken en 8 omslagen. 

1650 Algemeen, 1952-1961.   1 pak. 

1651 Aankoop en ruiling van grond t.b.v. de aanleg van het gedeelte 

rondweg "Veenoord -Drie Tolhekken", 1955-1957.1 omslag. 

1652 Aan- en gedeeltelijke terugverkoop van grond in verband met de 

niet doorgegane aanleg van wegvak A (Drentse grens -

Fochteloo -"Veenoord"), 1954-1964. 1 pak. 

1653 Aankoop van grond en toekenning van schadevergoeding wegens 

waardevermindering van boerderijen aan de familie Tiesinga 

in verband met aanleg van het wegvak Donkerbroek -"Drie 

Tolhekken", 1956-1962.   1 omslag. 

1654 Aanleg van wegvak B ("Veenoord -Drie Tolhekken"), 1954-1955. 

  1 pak. 

1655 Aanleg van wegvak C (grens gemeente Opsterland -Donkerbroek-

"Drie Tolhekken"), 1955-1961. 1 pak. 

1656 Het aanbrengen van beplanting langs het wegvak C, 1959-1961. 

  1 omslag. 

1657 Verbreding van het wegvak C, 1959-1964. 1 omslag. 
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1658 Aanleg van wegvak C1 (Donkerbroek -Tjongerkanaal), 1956-1961.

  1 pak. 

1659 Correspondentie met de D.A.C.W. inzake de subsidiëring van de 

aanlegkosten van wegvak C1, 1956-1961. 1 pak. 

1660 Aanleg van wegvak C2 (Tjongerkanaal -"Drie Tolhekken"), 1955-

1958.  1 omslag. 

1661 Aankoop en ruiling van grond, alsmede het betalen van 

schadevergoeding in verband met aanleg wegvak C3 

(Donkerbroek -grens gemeente Opsterland), 1954-1959. 

1 pak. 

1662 Correspondentie met Gedeputeerde Staten over aanleg wegvak C3, 

1956-1963.  1 pak. 

1663 Correspondentie met de D.A.C.W. over aanleg van wegvak C3, 

1957-1963.  1 omslag. 

1664 Bouw van bruggen bij "Veenoord" (niet doorgegaan) en 

Donkerbroek in wegvak C3, 1954-1962. 1 pak. 

1665 Bestek, voorwaarden en tekeningen van het verbeteren en 

omleggen van het wegvak van C3 met kanaalomlegging en 

bijbehorende werken, 1956, 1958. 1 pak. 

1666 Aanbesteding, gunning en uitvoering werk voor aanleg van 

wegvak C3, 1958-1960.  1 omslag. 

1667 Overige correspondentie inzake aanleg wegvak C3, 1958-1960. 

  1 omslag. 

 

1668 Stukken betreffende de aanleg van een weg van Appelscha tot de 

grens van de gemeente Smilde, langs het terrein van het Fries 

Volkssanatorium ("Beatrixoord") en het voormalige Jongenshuis ("Us 

Blau Hiem"), grondtransacties daarbij inbegrepen, 1930-1934.   

     1 omslag. 

 

1669 Stukken betreffende aanleg van de weg "Moskou" onder Donkerbroek 

tot de 23e wijk onder Hoornsterzwaag in de gemeente Opsterland, 

aankoop van gronden daarbij inbegrepen, 1952-1959. 1 pak. 

 

1670 Stukken betreffende de aanleg van een zandweg van "Jardinga" naar 

Donkerbroek, 1936.   1 omslag. 

 

1671 Stukken betreffende de aanleg van een weg vanaf de weg Oosterwolde- 

Veenhuizen tot de gemeentelijke eigendommen in het "Jardingaveld" 

(Helomaweg), grondtransacties daarbij inbegrepen, 1928-1938.           

    1 omslag. 

N.B. Zie aantekening bij inventarisnummer 1399. 

 

1672- Stukken betreffende de aanleg van de weg door het Fochtelooër- 

1674 veen, vanaf de weg Oosterwolde -Veenhuizen, (ter hoogte van de 

camping "Het Goudmeer") tot Appelscha, met een zijtak naar 

Ravenswoud (Compagnonsweg), aankoop van grond daarbij inbegrepen, 

1939-1962.          2 pakken en 1 omslag.  

 1672 Aanleg, 1939-1961 

 1673 Financiële afwikkeling, 1953-1961 

1674 Aankoop van grond, 1954-1962 

 

1675 Stukken betreffende de aanleg en verbetering van rijwielpaden in de 

gemeente en omliggend gebied, 1938-1960. 1 pak. 

 

1676 Stukken betreffende de aanleg van trottoirs te Haulerwijk en 

Oosterwolde, aankoop grond daarbij inbegrepen, 1931-1933, 1937, 

1953-1961.  1 omslag. 
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a.c.  verbetering van wegen 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1675. 

 

1677 Stukken betreffende de verbetering van wegen in het algemeen, 1930-

1953.    1 omslag. 

 

1678- Stukken betreffende de verbetering van wegen in en in de directe 

1686 omgeving van de verschillende dorpen, grondtransacties daarbij 

inbegrepen, 1927-1960.       2 pakken en 7 omslagen. 

1678 Appelscha, 1928-1954. 1 pak. 

1679 Donkerbroek, 1922-1953 

1680 Elsloo, 1932-1936 

1681 Haulerwijk, 1928-1958 

1682 Nijeberkoop, 1932-1935 

1683 Oldeberkoop, 1930-1955 

1684 Oosterwolde, 1929-1960. 1 pak. 

1685 Ravenswoud, 1931-1956 

1686 Waskemeer, 1927-1954 

 

1687 Stukken betreffende de verbetering van de wegen Oosterwolde- "Hoog 

Duurswoude" -"Veneburen- Elsloo (Duistereweg en Tronderweg -noord), 

Makkinga -"Hoog Duurswoude"- Langedijke- "De Bult"- Oud Appelscha 

(Oosterhuisweg) met een zijtak vanaf Langedijke naar de weg 

Oosterwolde- Oud-Appelscha en de weg "De Bult"Elsloo (Kloosterweg), 

aankoop van grond daarbij inbegrepen, 1924-1934.  1 omslag. 

 

1688 Stukken betreffende de verbetering van de weg vanaf de grens met de 

gemeente Smilde- Appelscha- Oosterwolde- Donkerbroek tot de grens 

met de gemeente Opsterland langs de Appelschaaster en Opsterlandse 

Compagnonsvaart, grondtransacties daarbij inbegrepen, 1928-1938. 

    1 pak. 

 

1689 Stukken betreffende de verbetering van de weg "Drie Tolhekken"-

Makkinga-Oldeberkoop tot de grens met de gemeente Weststellingwerf 

(Bûterheideveld-Bercoperweg-Grindweg- Oosterwoldseweg-

Wolvegasterweg), 1928-1941.  1 omslag. 

 

1690 Stukken betreffende de verbetering van de weg Appelscha-Fochteloo-

"De Knolle" (Zuideinde-Noordeinde), aankoop van grond daarbij 

inbegrepen, 1932-1937, 1956-1960.  1 omslag. 

 

1691 Stukken betreffende de verbetering van de Schansdijk onder 

Donkerbroek en Waskemeer, aankoop gronden daarbij inbegrepen, 1940-

1959.    1 omslag. 

 

1692 Stukken betreffende de verbetering van de weg Donkerbroek Haule-

Veenhuizen tot de grens met de gemeente Norg, aankoop van grond 

daarbij inbegrepen, 1931-1940.          2 pakken. 

 1692  correspondentie, 1931-1940. 

 1693  tekeningen. 

 

1694 Stukken betreffende de verbetering van de weg vanaf Donkerbroek ('t 

West-Kapelweg) naar de 23e wijk onder Hoornsterzwaag in de gemeente 

Opsterland, voorzover gelegen in onze gemeente, aankoop gronden 

daarbij inbegrepen, 1952-1964.  1 omslag. 
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1695 Stukken betreffende de verbetering van de weg vanaf "Moskou" bij 

Donkerbroek naar "Klein Groningen" in de gemeente Opsterland, 

voorzover gelegen in onze gemeente, aankoop van grond daarbij 

inbegrepen, 1956-1962.  1 pak. 

 

1696 Stukken betreffende de verbetering van de weg (Helomaweg) vanaf de 

weg Fochteloo -"De Knolle" (Noordeinde) tot de weg door het 

Fochtelooërveen, 1954-1958,  1 omslag. 

 

1697 Stukken betreffende de verbetering van de Rendijk onder Haule en 

Haulerwijk, grondtransacties daarbij inbegrepen, 1953-1962. 

1 pak. 

 

1698 Stukken betreffende de verbetering van de weg door Haulerwijk, 

vanaf de Hoofdbrug (Oosterwoldseweg) tot de Elleboogsvaart langs de 

noordkant van de Haulerwijkstervaart (Norgerweg) en de regeling van 

schadevergoeding naar aanleiding van een busongeluk ten gevolge van 

deze verbeteringswerkzaamheden, 1929-1935, 1955.  1 omslag. 

 

1699 Stukken betreffende de verbetering van de weg van Haulerwijk, vanaf 

de hoofdbrug (Oosterwoldseweg) tot Waskemeer langs de zuidkant van 

de Haulerwijkstervaart (Kerkstraat en Breebergweg), 1925-1939, 

1950-1955.  1 pak. 

 

1700 Stukken betreffende de verbetering van de weg te Haulerwijk vanaf 

het "Witte Huis" via de Elleboogsvaart tot de grens met de gemeente 

Norg (Norgerweg), 1932-1937. 1 omslag. 

 

1701 Stukken betreffende de verbetering van de Balkweg, tussen het 

Tjongerkanaal en Makkinga, aankoop van grond daarbij inbegrepen, 

1954-1960.  1 pak. 

 

1702 Stukken betreffende de verbetering van de Alberdalaan onder 

Nijeberkoop en overname van het Provinciaal Bestuur van de hierop 

aansluitende zandweg tot de grens met de gemeente Heerenveen van de 

provincie, 1928-1937.  1 pak. 

 

1703 Stukken betreffende de verbetering van de wegen de Abbendijk, van 

"Twijtel" tot "Tronde", de Bovenweg, vanaf de Abbendijk tot de 

grens met de gemeente Weststellingwerf (Bovenweg, de Weeme en 

Stellingenweg), de Bekhofweg en de verbindingsweg van de Bovenweg 

tot de weg Oldeberkoop-Makkinga (Deddingabuurt tot de 

Oosterwoldseweg), grondtransacties daarbij inbegrepen, 1920-1938. 

    1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1708. 

 

1704- Stukken betreffende de verbetering van de weg vanaf de grens met 

1705 de gemeente Heerenveen bij de Tjongerbrug via Oldeberkoop tot de 

grens met de gemeente Weststellingwerf bij de Lindebrug, 1930-1955.

    2 pak. 

 1704  correspondentie, 1930-1955. 

 1705  bestekstekeningen. 

 

1706 Stukken betreffende de verbetering van de weg "Boekhorst" onder 

Oosterwolde tot Langedijke bij de zogenaamde "Klokhuis", 

grondtransacties daarbij inbegrepen, 1935-1938. 1 omslag. 

 

1707 Stukken betreffende de verbetering van de weg Oosterwolde- 
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1708 Veenhuizen door de "Weper" tot de "Friese schut" in de gemeente 

Norg, grondtransacties daarbij inbegrepen, 1947-1957. 2 pakken. 

 1707. 1947-1953. 1708.   1954-1957. 

 

1709 Stukken betreffende de verbetering van de weg Jubbega bij de 3e 

sluis, in de gemeente Opsterland tot Waskemeer, in het algemeen, en 

het gedeelte van de Leidijk vanaf Waskemeer tot de weg Donkerbroek-

Wijnjeterp in de gemeente Opsterland in het bijzonder, 

grondtransacties daarbij inbegrepen, 1937- 1939, 1946-1961, met 

retro-acta 1915-1916.   1 pak. 

 

a.d. bescherming van de bruikbaarheid van wegen 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1677. 

 

1710 Stukken betreffende de indeling van wegen in klassen en beperking 

van zwaar verkeer in verband met de onderhoudstoestand van de 

wegen, 1930-1937, 1946-1959.  1 omslag. 

 

1711 Staten met gegevens over wegen buiten de bebouwde kommen, verstrekt 

aan Gedeputeerde Staten, 1951.  1 omslag. 

 

1712 Stukken betreffende het treffen van maatregelen ter voorkoming of 

als gevolg van de opdooi van wegen, 1947-1954.  1 omslag. 

 

1713 Stukken betreffende de onderhoudskwestie tussen de gemeente 

Ooststellingwerf, Leek en Norg over het in de gemeente Norg gelegen 

gedeelte van de weg Haulerwijk -Zevenhuizen, 1925, 1929-1935, 1946 

en 1951, met retro-acta 1886, 1899 en 1903. 1 omslag. 

 

1714 Stukken betreffende onderhoud wegen, 1932-1939. 1 omslag. 

 

1715 Stukken betreffende de opgaven en toewijzing van asfalt en 

wegenteer en dergelijke voor aanleg en onderhoud van wegen, 1940-

1947.  1 omslag. 

 

1716 Stukken betreffende sneeuwruiming en gladheidbestrijding op wegen 

en paden, 1940-1952.  1 pak. 

 

a.e. v e r l i c h t i n g   v a n   e n   b e p l a n - t i n 

g   l a n g s   w e g e n 

 

1717 Stukken betreffende het aanbrengen van straatverlichting, 1930-

1959.    1 pak. 

 

1718 Stukken betreffende het aanbrengen en onderhouden van beplanting 

langs wegen, 1932-1957.  1 omslag. 

 

a. f .   w e r k e n   o f   v o o r w e r p e n   v a n 

o f    t e n   b e h o e v e   v a n   d e r d e n 

 

1719 Vergunningen voor het maken van in- en uitritten aan de openbare 

weg, met bijlagen, 1931-1936, 1941-1942, 1951-1959. 1 pak. 

 

1720 Vergunningen voor het ingebruiknemen van grond ten behoeve van de 

oprichting van benzinestations, met bijlagen, 1951-1959. 1 omslag. 
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1721 Vergunningen voor het leggen van rails over de openbare weg, 1930-

1940, 1952, 1956, 1959.  1 omslag. 

 

1722 Stukken betreffende het onderhoud en dichten van schuil- en 

dekkingsgaten (eenmansgaten) langs wegen, 1944-1950. 

    1 omslag. 

 

1723 Stukken betreffende het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van 

buisleidingen, kabels, duikers en afvoerriolen in wegen, 1930-1960. 

    1 pak. 

 

1724 Vergunningen tot het leggen van vlonders en bruggetjes over en 

dammen in sloten, met bijlagen, 1930-1961. 1 pak. 

 

1725 Vergunningen voor het dempen van sloten, 1931-1959. 

     1 pak. 

 

1726 Vergunningen voor het aanbrengen en houden van reclameborden en 

lichtreclames langs wegen, 1933-1935, 1950-1959. 1 pak. 

 

b. zorg voor waterovergangen 

 

1727 Verordeningen op de heffing van bruggeld in de gemeente, met 

bijlagen, 1941.  1 omslag. 

 

1728 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens over de heffing 

van scheepvaartrechten aan de Centrale Commissie van Advies en 

Bijstand voor het Verkeersfonds, 1937-1938. 

1 omslag. 

 

1729 Stukken betreffende het onderhoud en herstel van barten te 

Haulerwijk en Appelscha, 1931-1934, 1939. 1 omslag. 

 

1730 Stukken betreffende het plaatsen, verbeteren en herstellen van 

draaien en voetbrugjes te Haulerwijk, Appelscha, Donkerbroek en 

Oosterwolde, 1930-1941, 1946, 1949-1958. 1 omslag. 

 

1731 Stukken betreffende de bouw en vervanging van bruggen in Appelscha, 

1930-1959.  1 pak. 

 

1732 Stukken betreffende de bouw, vervanging en verplaatsing van bruggen 

in en bij Donkerbroek, 1946, 1949, 1953-1955. 1 pak.  

  

N.B. Zie ook inventarisnummer 1664. 

 

1733 Stukken betreffende de overname in eigendom, onderhoud en beheer 

van de wijk in het Eenerveld te Haulerwijk met ophaalbrug en 

zandweg van de Ontginningsmaatschappij "De Drie Provinciën", 1925-

1938, 1948.   1 omslag. 

 

1734 Stukken betreffende de bouw van een ophaalbrug bij het "Witte Huis" 

te Haulerwijk en vervanging van deze brug door een dam met duiker, 

1927-1935, 1954-1956.   1 pak. 

 

1735 Stukken betreffende de vervanging van bruggen door dammen en 

duikers te Haulerwijk en Waskemeer en van de Haulertil in de weg 

Oosterwolde -Haule, 1938, 1952-1957.  1 pak. 
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1736 Stukken betreffende de aanleg van vaste oeververbindingen over de 

Haulerwijkstervaart te Haulerwijk en Waskemeer, 1952-1956, 1962. 

    1 omslag. 

 

- Stukken betreffende plannen voor het maken van een vaste 

oeververbinding over de Haulerwijkstervaart te Haulerwijk bij de 

zogenaamde Eileweik en tussen de Elleboogsvaart en het "Witte 

Huis", 1953-1970. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

1737 Stukken betreffende vergunning verlening voor de aanleg van een 

voet- en fietsbruggetje over de Haulerwijkstervaart tegenover de 

Nederlands Hervormde Kerk te Haulerwijk en overname ervan in 

eigendom, onderhoud en beheer, 1959-1960. 1 omslag. 

 

1738 Stukken betreffende het onderhoud en de vernieuwing van de zo-

genaamde Bekhofstille over de rivier de Linde en het verbeteren van 

de Bekhofweg bij Oldeberkoop, 1933-1955. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1703. 

 

1739 Stukken betreffende de bemiddeling van het gemeentebestuur om van 

de bevoegde autoriteiten gedaan te krijgen, dat de doorvaarthoogte 

van de geprojecteerde vaste bruggen over het Tjongerkanaal zo hoog 

mogelijk wordt, zulks in verband met de bevoorrading van de 

Coöperatieve Aankoop Vereniging te Oldeberkoop, 1949-1957.1 omslag. 

 

1740 Stukken betreffende het maken van een nieuwe duikerbrug in de weg 

Oldeberkoop -Noordwolde in (over) de Linde, 1950-1955. 1 omslag. 

 

1741 Stukken betreffende het maken van een vaste brug over de 3e Wijk te 

Ravenswoud (even ten noorden van de Eerste Kruiswijk), het graven 

van een verbindingswijk tussen de Eerste en Derde Kruiswijk, de 

aanleg van een zandweg ter plaatse en andere bijkomende werken 

daarbij inbegrepen, alsmede vervanging van de oude draaibrug, 1931-

1958.    1 omslag. 

 

1742 Stukken betreffende verbetering van de brug te Waskemeer, 1945-

1948.    1 omslag. 

 

1743 Stukken betreffende het leveren van financiële bijdrage in de 

kosten, verbonden aan de versterking van de brug over de Ringvaart 

in de weg Oldeboorn-Tijnje in de gemeente Opsterland, 1947-1949. 

    1 omslag. 

 

1744 Stukken betreffende de bediening van bruggen, waarbij inbegrepen 

benoeming, beloning en ontslag van brug- en sluiswachters, 1929-

1959.    1 omslag. 

N.B. Van een paar brug- en sluiswachters is een persoonsdossier 

aangelegd, zie hiervoor de inventarisnummers 387, 504, 600, 

841. 

 

1745 Stukken betreffende mislukte pogingen van het gemeentebestuur om 

machtiging te verkrijgen tot het verlenen van een vergoeding aan 

brugwachters in verband met het openstellen van bruggen op zondag 

ten behoeve van de Duitse bezetter, 1940-1943. 1 omslag. 

 

c. zorg voor middelen van vervoer te land 
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1746 Stukken betreffende de aanleg van halteplaatsen voor autobussen te 

Donkerbroek, Oosterwolde en in de Weperpolder onder Oosterwolde, 

1952-1958.  1 omslag. 

 

2. T o e z i c h t   o p   w e g e n   e n   w a t e r - 

o v e r g a n g e n   e n   h e t   v e r k e e r   e n  

v e r v o e r   d a a r o v e r 

 

1747 Stukken betreffende opgave van opmerkingen, wensen en suggesties 

met betrekking tot het weg- en tramvervoer in de gemeente aan de 

Studiecommissie Personenvervoer Friesland, 1946. 1 omslag. 

 

1748 Stukken betreffende het opmaken en vaststellen van de wegenlegger 

door het provinciaal bestuur, 1934-1960. 1 pak. 

 

1749 Wegenlegger, vastgesteld door het college van B & W op 4 februari 

 1950 en niet door het college van Gedeputeerde Staten van  

 Friesland vastgesteld, 1950.  1 pak. 

 

1750 Besluiten van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van 

commissies, belast met de schouw van wegen, met bijlagen, 1931-

1933.    1 omslag. 

 

1751 Stukken betreffende de omschrijving en vaststelling van de grenzen 

van de bebouwde kommen in de gemeente door Gedeputeerde Staten, 

1932-1934, 1942, 1951-1959.  1 omslag. 

 

1752 Briefwisseling met Gedeputeerde Staten over het nut van de 

invoering van de maximumsnelheid van 50 km per uur in bebouwde 

kommen, 1957-1958.  1 omslag. 

 

1753 "Verkeersverordening voor de gemeente Ooststellingwerf", met 

bijlagen, vastgesteld 22 juni 1938, 1939-1939. 1 omslag. 

 

1754 Stukken betreffende het treffen van verkeersmaatregelen, 1951-1959,

    1 pak. 

 

1755 Stukken betreffende informatieverstrekking over het werk van 

verkeersbrigadiertjes in Makkinga, 1957. 1 omslag. 

 

1756 Briefwisseling tussen de burgemeester en de directeur van het 

Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen over de 

vraag of in Oosterwolde rijexamens kunnen worden afgenomen, maart 

1955.    2 stukken. 

 

1757 Stukken betreffende het instellen van eenrichtingsverkeer in de 

Prinsenstraat te Oosterwolde, 1930-1931, 1938.  1 omslag. 

 

1758 Stukken betreffende het plaatsen en onderhouden van aanwijzings- en 

waarschuwingstekens voor het verkeer, 1930-1959.  1 pak. 

 

1759- Stukken betreffende toezicht op de exploitatie van autobusdiensten, 

1760 1930 – 1960.  2 pakken. 

 1759  1930 - 1937. 1760    1938 - 1960. 

 

1761 Stukken betreffende toezicht op de exploitatie van huurauto's, 

1944-1950.  1 omslag. 
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1762 Verordening, regelende het beroep op de gemeenteraad inzake het al 

dan niet verlenen van vergunningen door burgemeester en wethouders 

voor het exploiteren van motorrijtuigen tot vervoer van personen, 

met bijlage, vastgesteld 1 oktober 1937. 

2 stukken. 

 

 

B. VERKEER EN VERVOER OVER TRAM- EN SPOORWEGEN 

 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1747. 

 

1763 Stukken betreffende pogingen van het gemeentebestuur, samen met 

andere betrokken gemeenten, om de Drents-Friese tramlijnen van de 

Nederlandse Tramweg Maatschappij voor opheffing te behoeden, 1929-

1934, 1938.  1 pak. 

 

1764 Stukken betreffende de gemeentelijke zorg voor het tramverkeer- en 

vervoer, 1945-1951.  1 omslag. 

 

1765 Stukken betreffende het leggen en onderhouden van wegbestratingen 

ten behoeve van het tramverkeer te Appelscha, 1928, 1935.1 omslag. 

 

1766 Stukken betreffende plannen voor de aanleg van een spoorlijn 

Staveren-Assen over het grondgebied van onze gemeente, 1930-1931. 

 1 omslag. 

 

 

C. VERKEER EN VERVOER TE WATER 

 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1741. 

 

1767 Stukken betreffende de verbetering van de Haulerwijkstervaart  

 als onderdeel van het prov.plan tot verbetering van de kanaal 

 verbinding tussen oosten van Friesland het zuidwesten van  

 Groningen en het aansluitend deel van Drenthe, 1925-1935. 

     1 pak. 

 

1768 Stukken betreffende de verwijdering van een kei in de Prinsenwijk 

te Oldeberkoop, augustus 1934.  1 omslag. 

 

1769 Stukken betreffende het uitbaggeren van 't Wijkje te Oosterwolde, 

1950.      1 omslag. 

 

1770 Stukken betreffende het onderhoud en de verbetering van 

vaartswallen langs de Opsterlandse Compagnonsvaart, 1950-1954, met 

retro-acta 1856, 1878, 1881, 1882 en 1888. 1 omslag. 

 

- Stukken betreffende het verbeteren van de oevers langs de 

Opsterlandse Compagnonsvaart te Oosterwolde, 1956-1963. 

1 omslag. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

1771 Stukken betreffende het maken en onderhouden van opslag-, los- en 

wisselplaatsen langs vaarwegen, 1930-1934, 1955-1956. 

  1 omslag. 
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1772 Stukken betreffende de afsluiting voor de scheepvaart van de Oude 

Wijk te Waskemeer, de Vossewijk te Oosterwolde, de wijk van Haule 

naar Haulerwijk en de Haulerwijkstervaart tussen het "Witte Huis" 

en Bakkeveensterverlaat te Haulerwijk, 1943-1953, met retro-acta 

1923.   1 omslag. 

 

1773 Akte, inhoudende verklaring van afstand door de eigenaren van het 

vaarrecht door de Graupollewijk te Haulerwijk ten behoeve van de 

gemeente, met bijlagen, 1951. 1 omslag. 

 

1774 Stukken betreffende de zorg voor het verkeer en vervoer te water, 

1932, 1934, 1939.  1 omslag. 

 

 

D. VERKEER EN VERVOER IN DE LUCHT 

 

 

1775 Stukken betreffende een huldeblijk voor de Uiverprestatie en 

medewerking aan de Uiverherdenking, 1934.  1 omslag. 

 

1776 Stukken betreffende de niet doorgegane vorming van een plaatselijk 

Pelikaan Comité, opgericht tot het bijeenbrengen van een nationaal 

luchtvaartfonds, 1934.  1 omslag. 

 

1777 Stukken betreffende voorschriften inzake de noodlanding van burger-

vliegtuigen en het verlenen van toestemming voor het doen opstijgen 

van een luchtballon te Oosterwolde op 12 juli 1930, 1930.1 omslag. 

 

 

E. POSTERIJEN, TELEFONIE EN RADIO 

 

 

1778 Stukken betreffende de zorg voor het post- en telefoonverkeer in de 

gemeente, 1930-1955.  1 omslag. 

 

1779 Stukken betreffende een niet uitgevoerd plan voor de bouw van een 

postkantoor met woning te Appelscha, 1957. 1 omslag. 

 

1780-   Stukken betreffende voorschriften en vergunningen voor de ex- 

1785 ploitatie van radiodistributiecentrales, 1929-1949. 6 omslagen. 

 1780 Algemeen, 1931-1940. 

 1781 Appelscha, 1929-1941. 

 1782 Donkerbroek en Haule, 1932-1944. 

 1783 Haulerwijk, 1930-1938. 

 1784 Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga en Elsloo, 1931-1939. 

 1785 Oosterwolde, 1929-1940. 

 



 

                             

-  74  - 

12. ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 

 

 

A. BODEMPRODUKTIE EN DIERENTEELT 

 

 

1. B o d e m p r o d u k t i e 

 

 

1786 Stukken betreffende de landbouwtelling 1930, in afschrift. 

1 omslag. 

 

1787 "Vragenlijsten ten behoeve van het verslag over de landbouw", over 

de jaren 1935-1941, met bijlagen.  1 omslag. 

 

1788 Stukken betreffende de uitvoering van wettelijke maatregelen ter 

ondersteuning van land- en tuinbouwbedrijven, 1930-1934, 1937. 

    1 omslag. 

 

1789 Stukken betreffende de controle op maten en gewichten, 1943-1946. 

    1 omslag. 

 

1790 Stukken betreffende het treffen van maatregelen ter opvoering van 

de bodemproduktie, 1941-1944.  1 omslag. 

 

1791 Stukken betreffende de inschakeling van de jeugd bij het oogsten en 

inzamelen, 1942-1944.  1 omslag. 

 

1792 Stukken betreffende de statuten van, aandelen in en subsidie-

verlening aan de N.V. Ontginningsmaatschappij "De Drie Provinciën, 

1930-1950.  1 omslag. 

 

1793 Stukken betreffende de verlening van een voorschot aan de heer 

K.J. Zijlstra te Donkerbroek ten behoeve van de stichting van een 

ontginningsboerderij op woeste grond, 1920-1959, 

met retro acta 1908 en 1914.  1 omslag. 

 

1794 Stukken betreffende de ontginning van heide- en andere gronden te 

Appelscha en Oldeberkoop en in het "Jardingaveld" bij Fochteloo, 

1952-1959.   1 omslag. 

N.B. Zie aantekening bij inventarisnummer 67. 

 

1795 Stukken betreffende de ruilverkaveling "Het Bovenveld" te 

Donkerbroek, 1941-1957.  1 omslag. 

 

1796 Stukken betreffende de ruilverkaveling "Tjongervallei-noord", 1952-

1962, 1 pak. 

 

- Stukken betreffende de ruilverkaveling "Ooststellingwerf", vanaf 

1955. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

- Stukken betreffende de ruilverkaveling "Elsloo", 1957-1969. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

1797 Stukken betreffende de gemeentelijke Agrarische Adviescommissie, 

1950-1964.  1 omslag. 
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1798 Stukken betreffende weigering om financiële steun aan de 

tuinbouwproeftuin te Leek, 1941.  1 omslag. 

 

1799 Stukken betreffende het telen van voedingsgewassen door of in 

opdracht van de gemeente, 1943-1949. 1 omslag. 

 

1800 Briefwisseling met de directeur van Staatsbosbeheer over de 

indeling van de gemeente in boswachterijen, 1952-1954.1 omslag. 

 

1801 Staten, bevattende opgaven van gemaakte en afgegraven turf, 1931-

1956.    1 omslag. 

N.B. Zie ook hoofdstuk 10 C. 

 

 

2. D i e r e n t e e l t 

 

 

1802 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van een (overigens 

onverbindend verklaarde) verordening tot het tegengaan van het 

dekken van geiten door niet-ingeschreven bokken, 1947-1954. 

     1 omslag. 

 

1803 Stukken betreffende uitvoering van de Crisis Varkenswet, 1932-1937.

    1 omslag. 

 

1804 Stukken betreffende de pluimveeteeltcommissie in de gemeente en de 

bevordering van de pluimveeteelt, 1929-1940. 1 omslag. 

 

1805 Stukken betreffende de niet doorgegane oprichting van een 

pluimveevakschool of pluimveevoorbeeldcentrum te Oosterwolde, 1955-

1956.    1 omslag. 

 

 

B. INDUSTRIE          ENERGIEVOORZIENING           HANDEL 

 

 

1. I n d u s t r i e 

 

 

1806 Stukken betreffende de uitvoering van de Algemene Bedrijfstelling 

1950, 1950-1951.  1 omslag. 

 

1807 Stukken betreffende subsidieverlening aan het Economisch 

Technologisch Instituut voor Friesland, 1946-1949. 1 omslag. 

 

1808 Stukken betreffende toetreding tot en wijziging van de ge-

meenschappelijke regeling Industrieschap Oostelijk Friesland, 

alsmede de taak van het schap, 1949-1953, 1959. 1 omslag. 

 

1809 Stukken betreffende de regeringsnota en premieregelingen inzake de 

industrialisatie en de industrialisatie van de provincie Friesland, 

1950-1959.  1 omslag. 

 

1810 Stukken betreffende deelname aan de Industrialisatieraad der Friese 

Kernen, 1959.  1 omslag. 

 

1811 Stukken betreffende in-, samenstelling en subsidieverlening aan de 

gemeentelijke Industrialisatie Commissie, 1946-1948. 1 omslag. 
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1812 Stukken betreffende opgave van gegevens en documentatie over 

industrieterreinen te Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk, en het 

maken van reclame voor industrievestiging, 1946-1959. 1 omslag. 

 

1813 Stukken betreffende de aanleg van industrieterreinen in de 

gemeente, 1947-1958.  1 pak. 

 

1814 Stukken betreffende aan-, verkoop en ruiling van grond te Appelscha 

ten behoeve van industrievestiging, 1948-1959. 1 omslag. 

 

1815 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de vestiging 

van de metaalwarenfabriek "Alpha" te Appelscha, 1946-1954, 1959. 

    1 omslag. 

 

1816 Stukken betreffende verhuur van een barak te Appelscha aan de 

metaalwarenfabriek "Het Noorden", 1954-1960. 1 omslag. 

 

1817 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de vestiging 

van een turfstrooiselfabriek in het Fochtelooërveen, 1949-1952. 

    1 omslag. 

 

1818 Stukken betreffende de medewerking aan de vestiging van de 

vuurwerkfabriek Argiro aan de weg naar de turfstrooiselfabriek in 

het Fochtelooërveen, 1958-1960.  1 omslag. 

 

1819 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de vestiging 

van de confectie-industrie "Douma en Wolf" te Groningen aan de 

Leeksterweg te Haulerwijk, 1947-1950. 1 omslag. 

 

1820 Stukken betreffende aankoop, ruiling en verkoop van grond ten 

behoeve van de aanleg van industrieterrein en voor industrie-

vestiging te Oosterwolde, 1953, 1957, 1959. 1 omslag. 

 

1821 Stukken betreffende uitgifte in huurkoop van het noodgebouw bij de 

Ambachtsschool aan de Moskampweg te Oosterwolde aan verschillende 

industriële ondernemingen, 1949-1956. 1 omslag. 

 

1822 * Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de vestiging 

van het confectiebedrijf "Every Day" aan de Bergweg te Oosterwolde, 

1949-1953.  1 omslag. 

 

1823 Stukken betreffende verkoop en uitgifte in huurkoop van grond aan 

de Dertien Aprilstraat te Oosterwolde aan W. ten Hoor aldaar, 1954-

1958.    1 omslag. 

 

1824* Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de vestiging 

van de N.V. Draadfabriek Jonge Poerink te Borne aan de Dertien 

Aprilstraat te Oosterwolde, 1954-1959. 1 pak. 

 

1825* Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de eerste 

uitbreiding van de N.V. Draadfabriek Jonge Poerink te Oosterwolde, 

1958-1962.  1 pak. 

 

1826* Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de vestiging 

van de timmer- en meubelfabriek van de firma Kleveringa te 

Groningen aan de Moskampweg te Oosterwolde, 1947-1957.1 omslag. 
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- Stukken betreffende de aanwijzing en uitbreiding van het in-

dustrieterrein te Oosterwolde ingevolge de prijsreductieregeling 

"Bevordering industrialisatie ontwikkelingskernen", 1959-1964. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

- Stukken betreffende aanleg van straten op het industrieterrein te 

Oosterwolde, 1959-1969. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

- Stukken betreffende uitgifte in huurkoop van fabriekshallen te 

Oosterwolde, 1956-1969. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

 

2. E n e r g i e v o o r z i e n i n g 

 

 

1827 Stukken betreffende de oprichting van een aardgasdistributiebedrijf 

in de gemeente en de gemeenschappelijke regeling met de 

gemeentebesturen van Opsterland en Utingeradeel in verband daarmee, 

1957-1958.  1 omslag. 

 

1828 Stukken betreffende toetreding tot de gemeenschappelijke regeling 

inzake de aardgasvoorziening in Noord /Oost-Nederland, 1959.  

    1 omslag. 

 

1829 Stukken betreffende de zorg voor de aardgasvoorziening in de 

gemeente, waaronder aanleg van een aardgasdistributienet te 

Oosterwolde, 1956-1961.  1 pak. 

 

1830 Stukken betreffende de elektriciteitsvoorziening in de gemeente, 

1930-1950, met retro acta 1925.  1 pak. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1246. 

 

1831 Stukken betreffende opgave van het aantal percelen, dat van 

petroleumverlichting gebruik maakt, 1941. 1 omslag. 

 

1832 Stukken betreffende afkondiging van maatregelen inzake de beperking 

van elektriciteitsverbruik en verzoeken van burgers om electrische 

aansluiting voor hun woningen te mogen behouden of deze opnieuw aan 

te sluiten, 1944-1945.  1 omslag. 

 

1833- Stukken betreffende het verlenen van bijdragen in de kosten  

1836 van elektrificatie van onrendabele gebieden, 1948-1959.4 omslagen. 

1833 Regeling en algemene correspondentie, 1949-1959 

1834 Langedijke, 1951-1957 

1835 Ravenswoud, 1948-1958 

1836 Overige plaatsen, 1946-1959. 

 

1837 Stukken betreffende de behandeling van een verzoek van ingezetenen 

uit Appelscha tot verlaging van de elektriciteitstarieven 1931. 

 1 omslag. 

 

 

3. H a n d el 

 

 

a. binnenlandse handel 
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1838 Stukken betreffende opgaven aan de Kamer van Koophandel van 

gevestigde kruidenierszaken en schoenwinkels in de gemeente, 1931. 

    1 omslag. 

 

1839 Stukken betreffende sluiting van bedrijven en het verrichten van 

klantendiensten, 1943-1944.  1 pak. 

 

1840 Stukken betreffende plannen om aan de Bosberg te Appelscha een 

winkelgalerij op te richten, 1949-1950.  1 omslag. 

 

1841 Stukken betreffende wijzigingen van de verordening op het 

marktwezen, 1934, 1939, 1942, 1948. 1 omslag. 

 

1842 Verordening op de heffing en invordering van marktgelden, met 

bijlage, vastgesteld 6 augustus 1957. 1 omslag. 

 

1843 Stukken betreffende het toezicht op en de afschaffing van markten 

en kermissen in verschillende dorpen, 1930-1955. 1 pak. 

 

1844 Stukken betreffende het instellen van een wekelijkse goederenmarkt 

op de donderdagmiddag te Oosterwolde, 1953-1955. 1 omslag. 

 

1845 Stukken betreffende de aanleg van een marktterrein met toegangsweg 

aan de Quadoelenweg te Oosterwolde, 1957-1961. 

  1 omslag. 

 

1846 Stukken betreffende benoeming, ontslag, taak en bezoldiging van 

marktmeesters, 1928-1961.  1 omslag. 

 

1847 Stukken betreffende de uitvoering van voorschriften tot het 

tegengaan van prijsopdrijving en de instelling, samenstelling en 

werkkring van de plaatselijke Prijzencommissie, 1936-1953. 

1 omslag. 

 

1848 Stukken betreffende bemiddeling van het gemeentebestuur inzake een 

octrooiaanvraag van machinefabrikant Seinstra te Fochteloo, 1951, 

1953.    1 omslag. 

 

b. distributie van goederen 

 

1849 Stukken betreffende voorschriften voor en regeling van distributie, 

1938-1949.  1 omslag. 

 

1850 Stukken betreffende de distributie van voedingsmiddelen, 1941-1946, 

1950.    1 omslag. 

 

1851 Stukken betreffende de distributie van grondstoffen, 1941-1949.  

    1 omslag. 

 

1852 Stukken betreffende de distributie van brandstoffen en benzine, 

1939-1950.  1 omslag. 

 

1853 Stukken betreffende de distributie van kleding, schoenen en 

lederwaren, 1941-1948.  1 omslag. 

 

1854 Stukken betreffende de distributie van papier en brillenglazen 

1942-1946.  1 omslag. 
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C. KREDIETWEZEN 

 

 

1855 Stukken betreffende deelneming in de Stichting Borgstellingfonds 

voor Friesland, 1938-1950.  1 omslag. 

 

1856 Stukken betreffende de instelling van een Plaatselijke Commissie 

van de Stichting Borgstellingfonds voor Friesland, 1937.  

 1 omslag. 

 

 

D. JACHT 

 

 

1857* Stukken betreffende uitvoering van de Jachtwet en toezicht op het 

jagen, 1931-1950.  1 omslag. 
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13. ARBEID    

 

 

A. BELONING VAN DE ARBEID.    VERPLICHTE- EN NIET NORMAAL 

BETAALDE ARBEID 

 

 

N.B. Zie ook inventarisnummers 2221, 2222, 2223 en 2237. 

 

1858 Stukken betreffende bemoeienis met de loonsvorming in de 

particuliere sector en de werkverschaffing, 1932-1946.1 omslag. 

 

1859 Stukken betreffende tewerkstelling van arbeidskrachten in 

Duitsland, 1940-1943, 1947.  1 omslag. 

N.B. Zie voor tewerkstelling van gemeentepersoneel in Duitsland, 

inventarisnummer 957. 

 

1860 Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Werkplaats 

Ooststellingwerf, 1951-1952.  1 omslag. 

 

1861 Begrotingen, exploitatierekeningen en balansen van de Stichting 

Werkplaats Ooststellingwerf, 1952-1959. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummers 209-215. 

 

1862 Stukken betreffende de administratie van de Stichting Werkplaats 

Ooststellingwerf, 1952-1958.  1 omslag. 

 

1863 Stukken betreffende de uitbreiding en verhuur aan de Stichting 

Werkplaats Ooststellingwerf van een gebouw aan de Moskampweg te 

Oosterwolde, 1955-1957.  1 pak. 

 

1864* Stukken betreffende de tewerkstelling en andere personele zaken van 

het niet vaste personeel van de Stichting Werkplaats 

Ooststellingwerf, 1955-1960.  1 omslag. 

 

1865 Stukken betreffende nazorg van oud-leerlingen van de school van 

buitengewoon lager onderwijs te Oosterwolde, en tewerkstelling van 

zwakzinnige meisjes, 1955-1959.  1 omslag. 

 

1866* Verslagen en adviezen inzake tewerkstelling van personeel voor de 

Stichting Werkplaats Ooststellingwerf van de Commissie 

gemeentelijke sociale werkvoorzieningsregeling, 1955-1956. 

1 omslag. 

 

1867 Stukken betreffende het opgeven van werken voor de tewerkstelling 

van personeel voor de sociale werkvoorzieningsregeling, 1953-1959. 

    1 omslag. 

 

B. BESTRIJDING VAN DE WERKLOOSHEID 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 156. 

 

1868 Stukken betreffende de uitvoering van openbare werken ter 

bestrijding van de werkloosheid, 1947-1959. 1 omslag. 

 

1869 Stukken betreffende het organiseren van dienstbodecursussen te 

Appelscha, Haulerwijk en Oosterwolde in het kader van de 

werkloosheidsbestrijding, 1937-1944. 1 omslag. 



 

                             

-  81  - 

 

1870 Stukken betreffende bijdragen van het Rijk in de kosten van het 

volgen van dienstbodecursussen door meisjes uit onze gemeente in de 

gemeenten Weststellingwerf en Norg, 1938-1940. 1 omslag. 

 

1871 Stukken betreffende de betaling van een gedeelte cursusgeld voor 

een aantal meisjes uit onze gemeente voor het volgen van een 

landbouwhuishoudcursus aan de Volkshogeschool "Allardsoog" te 

Bakkeveen, juni 1941.  1 omslag. 

 

1872 Stukken betreffende deelname met een 8-tal gemeentebesturen in de 

exploitatie van de Gemeentelijke Centrale Werkplaats voor jeugdige 

werklozen te Bakkeveen en overdracht van deze werkplaats aan de 

Stichting Volkshogeschool "Allardsoog", 1941-1950.  1 omslag. 

 

1873 Stukken betreffende werkloosheidsverzekering via het Nederlandse 

Arbeidsfront, 1942-1945.  1 omslag. 

N.B. Het Nederlands Arbeidsfront was het "eindprodukt" van het 

Duitse streven naar gelijkschakeling van de vakbeweging en 

werd medio 1942 opgericht (bron: "Koninkrijk der Nederlanden 

in de Tweede Wereldoorlog", deel 5, eerste helft). 

 

 

C. MAATREGELEN IN HET BELANG VAN LANDARBEIDERS 

 

 

1874 Stukken betreffende voorschriften en hun toepassing over de 

uitvoering van de landarbeiderswet, 1931-1942. 1 omslag. 

 

1875 Notulen van de Landarbeidersstichting, 1920-1959. 1 deel. 

N.B. de jaren 1938/1942 zijn op losse vellen getypt. 

 

1876 Stukken betreffende het toezicht op de bouw van landarbeiders-

woningen, 1934-1939.  1 omslag. 

 

1877- Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten aan  

1932 landarbeiders ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van land 

met woning (plaatsjes) of de bouw en verbetering van die woningen, 

met aflossing, 1920-1968.  54 omslagen. 

 

N.B. De omslagen zijn alfabetisch geordend op naam van de 

landarbeider. 

 

1877 Algemeen 1905  H. de Jong 

1878 H.A. Berga 1906  K. de Jong 

1879 P. Buist 1907  P. de Jong Szn 

1880 E. Dijkstra 1908  W. de Jong (Appelscha) 

1881 E.E. Dijkstra 1909  W. de Jong (Oosterwolde) 

1882 J. Dijkstra 1910  W.A. de Jong 

1883 J.P. Dijkstra 1911  W. Jongsma 

1884 K. Dijkstra 1912  G. Kootstra 

1885 J.R. Doller 1913  J. Kuperus 

1886 J. Duin (Appelscha) 1914  J. Lansma 

1887 J. Duin (Elsloo) 1915  G. Landman 

1888 A.H. van der Duin 1916  J. Leemberg 

1889 R. Duursma 1917  W. Leffring 

1890 A. Fokkens 1918  R. Melles 

1891 H. de Groot 1919  M. Mulder 

1892 K. de Groot 1920  H. Schadenberg 
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1893 A. de Haan 1921  P. Schurer 

1894 J. de Haan 1922  G.J. Tjassing 

1895 W. de Haan 1923  A. van der Veen 

1896 L. Haisma 1924  W. van der Veen 

1897 T.P. Herder 1925  S. Veenstra 

1898 F. van Hes 1926  S. Venema 

1899 J. Hof 1927  H. de Vries 

1900 W. Hof 1928  S. de Vries 

1901 M. Hofstra 1929  K.P. Walda 

1902 G. Hoogenberg 1930  J. van Wijk 

1903 P. Hoogenkamp 1931  J.K. Zijlstra 

1904 F. de Jong 1932  P. Zijlstra 

 

1933 Stukken betreffende de benoeming van leden in het bestuur van de 

Landarbeidersstichting Ooststellingwerf, 1930-1942. 1 omslag. 

 

1934 Jaarverslagen van de Landarbeidersstichting Ooststellingwerf over 

de jaren 1931 - 1960, 1932-1960.  1 omslag 

 N.B. zeer incompleet 

 

1935 Stukken betreffende de controle op de boekhouding en de 

jaarrekening van de Landarbeidstichting Ooststellingwerf, 1936-

1959.    1 omslag 

 N.B. 1950 en 1951 ontbreken. 

 

1936 Stukken betreffende overname van de bezittingen van de Land-

arbeidersstichting Ooststellingwerf, wegens opheffing van die 

stichting, 1959.  1 omslag. 

 

1937 Briefwisseling met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

over werkverschaffing aan "kleine boeren", 1958. 

1 omslag. 

 

D. ANDERE ARBEIDSAANGELEGENHEDEN 

 

1938 Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van 

verordeningen en besluiten ter uitvoering van de Winkel-

sluitingswet, 1930-1959.  1 pak. 

 

1939 Brief van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland, met 

het verzoek de Nederlandse normen toe te passen met het oog op de 

arbeidsproductiviteit 28 mei 1955.  1 stuk. 
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14. MAATSCHAPPELIJKE ZORG  

 

 

A. MAATSCHAPPELIJKE ZORG IN HET ALGEMEEN 

 

 

1940 Stukken betreffende subsidieverlening aan de Vereniging voor 

Wijkverpleging en tuberculosebestrijding in Ooststellingwerf en de 

plaatselijke afdelingen van het Groene Kruis, 1930-1941, 

 1947-1943.  1 omslag. 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1910. 

 

1941 Stukken betreffende de status van de Reservekas Appelscha, 1935-

1938.    1 omslag. 

 

1942 Stukken betreffende wijzigingen van het reglement van de Reservekas 

Appelscha, 1955.  1 omslag. 

 

1943 Stukken betreffende de benoeming en ontslag van gecommitteerden van 

de Reservekas Appelscha, 1930-1953.  1 omslag. 

 

1944 Stukken betreffende de aankoop, verkoop en afbraak van onroerende 

goederen van de Reservekas Appelscha, 1931-1941. 

     1 omslag. 

 

1945 Begrotingen Reservekas Appelscha, met bijlagen, 1930-1955. 

     1 omslag. 

 

1946 Rekeningen Reservekas Appelscha, met bijlagen, 1930-1955, 1961-

1969.    1 omslag. 

 

1947 Stukken betreffende verkoop van gelden uit het nominaal op het 

Grootboek door de Reservekas Appelscha, 1932. 1 omslag. 

 

1948 Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan het Armbestuur te 

Appelscha en enkele andere instanties door de Reservekas Appelscha, 

1938-1957.  1 omslag. 

 

- Stukken betreffende de bestemming van de baten van de Reservekas 

Appelscha bij een eventuele overdracht aan de gemeente 

Ooststellingwerf, 1958.  1 omslag. 

N.B. zie inventaris 1960-1990. 

 

1949 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de bouw van 

een Groene Kruisgebouw te Oldeberkoop en verplaatsing van het 

Groene Kruis -gebouwtje te Donkerbroek, 1952, 1957-1959. 

1 omslag. 

 

1950 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen door de 

burgemeester aan H.M. de Koningin over aan haar gerichte ver-

zoekschriften van armen om financiële steun, 1936 -mei 1940. 

1 pak. 

 

1951 Stukken betreffende geneeskundige verzorging ten laste van de 

zogenaamde "Krankenkasse", 1942-1943. 1 omslag. 

 

1952 Stukken betreffende oprichting, werkwijze en subsidieverlening van 

de Stichting Friesland voor maatschappelijk werk, 1947, 1956-1959. 

 1 omslag. 
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1953 Stukken betreffende de aanwijzing van bestuursleden in de Stichting 

voor Maatschappelijk Werk Appelscha, 1957-1958. 

1 omslag. 

 

 

B. MAATSCHAPPELIJKE ZORG TEN BEHOEVE VAN VERSCHILLENDE GROEPEN 

 

 

1. L i j s t   v a n   i n s t e l l i n g e n   v a n  

w e l d a d i g h e i d 

 

 

1954 Stukken betreffende de lijst van instellingen van weldadigheid in 

de gemeente, 1932-1953. 1 omslag. 

 

 

2. Z o r g   v o o r   ( o n g e n e e s l i j k ) 

z i e k e n ,   g e w o n d e n   e n    

r u s t b e h o e v e n d e n 

 

 

1955 Stukken betreffende de organisatie van de geneeskundige 

armenverzorging, 1930-1942.  1 omslag. 

 

1956 Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van de 

instructie voor geneeskundigen, belast met de armenverzorging, 

waarin begrepen hun bezoldiging, 1934-1937, 1942-1957. 1 omslag. 

 

1957 Stukken betreffende de behandeling van de vraag of de betrekking 

van vroedvrouw te Haulerwijk moet worden opgeheven, 1937-1941. 

    1 omslag. 

 

1958 Stukken betreffende het verlenen van financiële steun aan het 

bestuur van het Diaconessenhuis te Leeuwarden, 1921-1941. 

1 omslag. 

 

1959 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de instand-

houding van het ziekenhuis te Heerenveen, 1930-1956. 1 omslag. 

 

1960 Stukken betreffende de niet doorgegane stichting van een ziekenhuis 

te Oosterwolde, 1957-1958.  1 omslag. 

 

1961 Stukken betreffende het verlenen van financiële steun aan het 

bestuur van het sanatorium "Beatrixoord" te Appelscha, alsmede 

mogelijke verplaatsing van dit sanatorium, 1934-1954. 1 omslag. 

 

1962 Stukken betreffende de bepaling van verpleegkosten van patiënten in 

sanatoria, 1941-1948.  1 omslag. 

 

1963 Stukken betreffende subsidieverlening aan Groene Kruisverenigingen 

ten behoeve van de zorg voor zuigelingen en hun moeders, 1930-1933, 

1938-1939.  1 omslag. 

 

1964 Afschriften van verzonden brieven van de burgemeester aan het 

Hoofdbestuur van het Rode Kruis, waarin hij meedeelt geen collecte 

voor deze instelling te willen houden, 1930-1935. 1 omslag. 
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1965 Stukken betreffende de zorg voor eerste hulp bij ongevallen, 1956-

1957.    1 omslag. 

 

3. Z o r g   v o o r   g e e s t e s z i e k e n   e n   

g e e s t e l i j k -   e n   l i c h a m e l i j k  

g e h a n d i c a p t e n 

 

 

1966 Stukken betreffende "opgaven omtrent de krankzinnigen, idioten en 

onnozelen die buiten gestichten worden verpleegd", 1931-1945. 

    1 omslag. 

 

1967 Stukken betreffende de zorg voor verpleging van krankzinnigen, 

1930-1959.  1 omslag. 

 

1968 Stukken betreffende mislukte pogingen van het gemeentebestuur om in 

Appelscha een inrichting voor geestelijk gehandicapten te doen 

stichten, 1947-1949.  1 omslag. 

 

1969 Stukken betreffende de eventuele oprichting van een inrichting voor 

achterlijke kinderen in Oosterwolde, 1939. 1 omslag. 

 

1970 Stukken betreffende het verlenen van bijdragen aan lichamelijk 

gehandicapten in de kosten van aanschaf van invalidenwagentjes, 

1955-1956.  1 omslag. 

 

1971 Stukken betreffende steunverlening aan blinden, 1930, 1935 en 1939.

    1 omslag. 

 

1972 Stukken betreffende subsidieverlening aan de Stichting Revalidatie 

Friesland, 1953-1959. 1 omslag. 

 

 

4. Z o r g   v o o r   a r m e n   e n   b e h o e f - 

t i g e n 

 

1973- Statistieken Armwezen, 1936-1949.  2 pakken. 

1974 N.B. 1944 ontbreekt. 

1973. 1936-1940 1974.   1941-1949 

 

1975 Stukken betreffende gegevens ten behoeve van het verslag van het 

armwezen en de verrichtingen van het armbestuur, 1930-1955.1 omslag  

N.B. 1943 ontbreekt. 

 

1976 Stukken betreffende steunverlening aan armen en behoeftigen, 1930-

1958.    1 pak. 

 

1977 Stukken betreffende uitvoering van de Winterhulpactie Nederland, 

1940-1945.  1 omslag. 

N.B. De "Winterhulp Nederland" werd opgericht op 22 oktober 1940 

naar voorbeeld van het Duitse "Winterhilfswerk". In deze 

instelling moest al het liefdadigheidswerk worden 

geconcentreerd. De Winterhulp had als complement de 

Nederlandse Volksdienst. (Bron: "Koninkrijk der Nederlanden in 

de Tweede Wereldoorlog", deel 4, eerste helft). 

 

1978 Stukken betreffende de Nederlandse Volksdienst, 1941-1945. 

1 omslag. 
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N.B. De Nederlandse Volksdienst was een organisatie, op Duitse 

leest geschoeid, met het doel liefdadige instellingen gelijk 

te schakelen. De N.V.D. was nauw verbonden met de "Winterhulp 

Nederland". (Bron: "Gelijk en ongelijk" in "Bericht van de 

Tweede Wereldoorlog", blz. 1617). 

 

 

5. Z o r g   v o o r   b e j a a r d e n 

 

 

1979 Stukken betreffende een niet doorgegaan plan tot stichting van een 

tehuis voor ouden van dagen te Oosterwolde, 1933. 1 omslag. 

 

1980 Stukken betreffende de zorg voor bejaarden, 1955-1958.1 omslag. 

 

1981 Stukken betreffende de bouw en inrichting van het bejaardencentrum 

"Rikkingahof" te Oosterwolde, aankoop grond daarbij inbegrepen, 

1952-1958.  1 pak. 

 

1982 Bestek en tekeningen van het bejaardencentrum "Rikkingahof" te 

Oosterwolde, inclusief 50 bejaardenwoningen, 1955. 1 pak. 

 

1983 Weekrapporten van de bouw van het bejaardencentrum "Rikkingahof", 

1957.    1 omslag. 

 

1984 Stukken betreffende de financiële bijdragen van het rijk ten 

behoeve van de bouw en exploitatie van het bejaardencentrum 

"Rikkingahof" te Oosterwolde en 50 bejaardenwoningen, resp. BP 929 

en BV 120, 1955-1961.  1 omslag. 

 

1985 Stukken betreffende het niet goed functioneren van de centrale 

verwarming van het bejaardencentrum "Rikkingahof" te Oosterwolde, 

1957-1959.  1 omslag. 

 

1986 Stukken betreffende de administratie van de Stichting 

"Rikkingahof", 1957-1959.  1 omslag. 

 

1987 Stukken betreffende oprichting van een deelneming in een stichting 

tot exploitatie van het bejaardencentrum "Rikkingahof" te 

Oosterwolde, en vaststelling en wijziging van de statuten, 1955.  

    1 omslag. 

 

1988 Stukken betreffende de betaling van verzorgingskosten van bejaarden 

in de tehuizen "Rikkingahof" en "Mariënhof" te Oosterwolde, 1958. 

    1 omslag. 

 

1989 Besluiten van de gemeenteraad inzake benoeming van bestuursleden 

van de stichting "Rikkingahof" te Oosterwolde, met bijlagen, 1955-

1956.    1 omslag. 

 

1990 Verslagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van het 

bejaardencentrum "Rikkingahof" te Oosterwolde, 08.12.1955-

31.10.1957, 04.03.1959-03.12.1959.   1 omslag. 

 

- Begrotingen van de stichting "Rikkingahof" te Oosterwolde, 1958, 

1959.  

N.B. Zie inventarisnummers 214 en 215. 

 

1991 Jaarrekeningen van de stichting "Rikkingahof" te Oosterwolde, 



 

                             

-  87  - 

        1956-1959.                         1 omslag. 

 

1992* Stukken betreffende benoeming, instructie en regeling van vakantie 

voor het personeel van het bejaardencentrum "Rikkingahof" te 

Oosterwolde, 1957-1959.  1 omslag. 

N.B. Zie voor rechtspositie van het personeel inventarisnummer 938. 

 

 

6. Z o r g   v o o r   k i n d e r e n 

 

 

1993 Stukken betreffende bemiddeling inzake het onder voogdij plaatsen 

van verwaarloosde en moeilijk opvoedbare kinderen, 1930-1934, 1938, 

1941.    1 omslag. 

 

1994 Stukken betreffende de subsidieverlening van instellingen die zich 

bezighouden met de onderbrenging van kinderen in herstellingsoorden 

en vakantiekolonies, 1930-1941, 1955-1957. 

    1 omslag. 

 

1995 Stukken betreffende de uitzending van Nederlandse kinderen naar 

Duitsland, juni-juli 1940.  1 omslag. 

 

1996 Stukken betreffende toestemming tot gebruik van het oude 

sportterrein aan de Kuipenstreek te Oosterwolde als speelveld voor 

de jeugd van de Hooge en Lage Esch, 1957 en 1959. 

     1 omslag. 

 

 

7. Z o r g   v o o r   a n d e r e   h u l p b e h o e - 

v e n d e n 

 

 

a. door oorlogsgeweld getroffen personen 

 

1997 Stukken betreffende de inzameling van geld voor medische en 

humanitaire hulp aan burgers van Finland, januari -maart 1940. 

    1 omslag. 

 

1998 Stukken betreffende de inzameling van geld ten behoeve van de 

hulpverlening aan inwoners van Rotterdam en van andere geteisterde 

streken, 1940.  1 omslag. 

 

1999 Voorschriften inzake evacuatie en de zorg voor geëvacueerden in 

deze gemeente in algemene zin, 1942-1947. 1 pak.  

N.B. Zie ook inventarisnummer 1563. 

 

2000- Stukken betreffende de huisvesting en andere vormen van  

2001 hulpverlening aan geëvacueerden, 1942-1952. 2 pakken. 

2000 1942-1944 

2001 1945-1952 

 

2002 Staten, bevattende gegevens waar en bij wie in de gemeente evacué's 

kunnen worden en zijn ondergebracht, 1943-1944. 1 pak. 

 

2003 Stukken betreffende de zorg voor de verstrekking van levensmiddelen 

aan evacué's, 1945.  1 pak. 
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2004 Lijsten met door burgers te Oosterwolde in bruikleen afgestane 

kleding ten behoeve van evacué's, 1945. 1 omslag. 

 

2005 Stukken betreffende het declareren van kosten gemaakt in verband 

met de zorg voor geëvacueerden, 1943-1947. 1 omslag. 

 

2006 Stukken betreffende medewerking aan de Friese Hulp actie West en de 

actie Hulp aan Holland, 1945-1947.  1 omslag. 

 

2007 Stukken betreffende het verlenen van financiële steun aan hen, die 

ten gevolge van oorlogsomstandigheden schade hebben geleden, 1941-

1942, 1946-1947.   1 omslag. 

 

b. militairen en hun gezinnen 

 

2008 Stukken betreffende de instelling van een plaatselijke commissie 

van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende 

dienst in de Nederlanden en werkzaamheden ten behoeve van het 

Fonds, 1930-1940, 1945.  1 omslag. 

 

2009 Stukken betreffende voorschriften en verzoeken inzake het toekennen 

van schadevergoeding aan militairen, die gedurende oorlogsdagen te 

velde, eigendommen hebben verloren, 1940-1941. 1 omslag. 

 

2010 Stukken betreffende het verlenen van een tegemoetkoming in 

reiskosten aan familieleden van gesneuvelde militairen, in verband 

met het bezoeken van hun graven, 1941-1942. 1 omslag. 

 

2011* Stukken betreffende het verlenen van financiële steun aan 

mobilisatieslachtoffers, 1930-1942, 1949. 1 pak. 

 

2012 Stukken betreffende hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, 1955, 

1958.    1 omslag. 

 

2013 Stukken betreffende de oprichting van plaatselijke comités voor 

Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië (NIWIN), 1946-1950. 

    1 omslag. 

 

c. overige groepen 

 

2014 Stukken betreffende de organisatie en het houden van huishoudelijke 

cursussen voor vrouwen, 1934-1940.  1 omslag. 

 

2015 Stukken betreffende de in-, samenstelling en werkkring van de 

Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Noden in de gemeente, 

1936-1941, 1948.  1 omslag. 

 

2016 Stukken betreffende de hulpverlening aan inwoners van Haulerwijk, 

die werden gedupeerd door een windhoos op 23 augustus 1950, 1950-

1952.    1 omslag. 

 

2017 Stukken betreffende de positie van en steunverlening aan Molukkers 

in de gemeente en daarbuiten, 1956.  1 omslag. 

 

2018 Stukken betreffende steunverlening aan vreemdelingen en 

vluchtelingen, 1934-1935, 1938.  1 omslag. 

 

2019 Stukken betreffende de stichting "Hulp aan landgenoten in 

Indonesië", 1957.  1 omslag. 
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2020 Stukken betreffende steunverlening aan melkveehouders op grond van 

de Crisis-Zuivelwet 1932, 1932.   1 omslag. 

 

2021 Stukken betreffende een verzoek aan de Rijksoverheid om 

steunverlening aan de veenderijen, 1934. 1 omslag. 

 

2022 Stukken betreffende subsidieverlening aan de diaconale 

gezinsverzorging van de Nederlandse Hervormde Kerk te Oldeberkoop, 

1957, 1959.  1 omslag. 

 

C. RECLASSERING.   SOCIALE VERZEKERING 

 

2023 Stukken betreffende steunverlening aan ontslagen gevangenen, 1930-

1936.    1 omslag. 

 

2024 Stukken betreffende uitvoering van de Land- en tuinbouw-

ongevallenwet, 1930-1938.  1 omslag. 
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15. VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING  

 

 

I   ONDERWIJS  

 

 

A. KLEUTERONDERWIJS 

 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 1992. 

 

 

1. S c h o o l g e b o u w e n 

 

 

2025 Stukken betreffende de bouw van een openbare kleuterschool te 

Donkerbroek, 1956-1960.  1 pak. 

 

2026 Stukken betreffende de bouw van de openbare kleuterschool 

"'t Spreeuwennest" aan de Hoogengaardelaan te Oosterwolde, 1956-

1961.    1 pak. 

 

2027 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de bouw van 

een bijzondere kleuterschool te Appelscha, 1948-1959. 1 omslag. 

 

2028 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de bouw en 

inrichting van een schoolgebouw tussen de Stationsstraat en de 

Brugkampweg, ten behoeve van de kleuterschool verenging te 

Oosterwolde, 1948, 1956.  1 omslag. 

 

- Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de bouw van de 

bijzondere kleuterschool "Prinses Marijke" aan de Laweijstraat te 

Haulerwijk, 1956-1962. 

N.B. zie inventaris na 1960. 

 

2029 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de oprichting 

en instandhouding van de bijzondere neutrale kleuterschool te 

Makkinga, 1952-1959.  1 omslag. 

 

2030 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de bouw van 

een bijzondere kleuterschool te Waskemeer, 1957-1960. 1 omslag. 

 

2031 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de 

instandhouding van de bijzondere kleuterschool te Oldeberkoop, 

1958-1959.  1 omslag. 

 

 

2. V e r g o e d i n g e n 

 

 

2032 Besluiten van de gemeenteraad tot vaststelling van de ex-

ploitatiekostenvergoeding voor de bijzondere kleuterscholen, met 

bijlagen, 1956-1959.   1 omslag. 

 

2033 Stukken betreffende de huur- en eigendomsvergoeding aan de besturen 

van bijzondere kleuterscholen, 1959.  1 omslag. 
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B. LAGER BUITENGEWOON-, VOORTGEZET- EN UITGEBREID LAGER ONDERWIJS 

 

 

1. L e e r k r a c h t e n 

 

N.B. Zie ook inventarisnummers 2053, 2054 en 2067. 

 

2034 Stukken betreffende benoeming, ontslag, bezoldiging en positie van 

het onderwijzend personeel in het algemeen, 1930-1941, 1949.  

    1 omslag. 

 

2035 Stukken betreffende "opgaaf van de nevenbetrekkingen, welke de 

hoofden en onderwijzers(essen) bij het openbaar lager onderwijs 

bekleeden, hun woonadressen en hun kinderen beneden den 

achttienjarigen leeftijd", met bijlagen, ingezonden 5 april 1943.  

    1 omslag. 

 

2036 Stukken betreffende de instructie voor het onderwijzend personeel, 

1932, 1934, 1949-1960.  1 omslag. 

 

2037 Stukken betreffende de overplaatsing van leerkrachten te 

Oosterwolde in verband met de splitsing van de openbare lagere 

school aan de Weemeweg in een 6- en 4-mansschool, 1959.1 omslag. 

 

2038 Stukken betreffende "opgaven betreffende de veranderingen in 

het onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen en het 

aantal leerlingen, dat als werkelijk schoolgaand bekend stond", 

1937-1949.  1 pak. 

N.B. 1938 ontbreekt, zie ook inventarisnummer 2053. 

 

2039 Stukken betreffende de vaststelling van raadsbesluiten inzake de 

salariëring van vakleerkrachten, 1953-1959. 1 omslag. 

 

2040 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen tot regeling 

van de vergoeding van verplaatsingskosten aan onderwijzend 

personeel, 1950-1959.  1 omslag. 

 

2041- Stukken betreffende vaststelling, opgave en vergoeding van 

2043 pensioensgrondslagen en -bijdragen van het onderwijzend personeel, 

1930-1959.  3 pakken. 

2041. 1930-1944 

 2042. 1944-1953 

 2043. 1954-1959 

 

2044 Stukken betreffende een applicatiecursus lichamelijke oefening voor 

het onderwijzend personeel, 1955-1956. 1 omslag. 

 

2045 Stukken betreffende bezoldiging en pensioenbijdragen van het 

personeel, verbonden aan de school voor buitengewoon openbaar lager 

onderwijs te Oosterwolde, 1947-1960. 1 pak. 

 

 

2. O r g a n i s a t i e   v a n   h e t   o n d e r w i j s 

e n   v a n   d e   s c h o l e n 

 

 

2046 Besluiten van de gemeenteraad, waarbij de instandhouding van de 

openbare lagere scholen wordt gevorderd, met bijlagen, 1939-1959. 

    1 omslag. 
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2047 Stukken betreffende de vaststelling van schoolgrenzen en de 

toelating en verdeling van leerlingen over de openbare scholen, 

1929-1959.  1 pak. 

 

2048 Stukken betreffende het aangaan, uitvoeren en opheffen van 

gemeenschappelijke regelingen met omliggende gemeentebesturen 

inzake wederzijdse toelating van leerlingen op openbare scholen, 

1930-1950.  1 pak. 

 

2049 Stukken betreffende het aangaan van gemeenschappelijke regelingen 

met de gemeentebesturen van Assen, Norg en Opsterland inzake de 

toelating van leerlingen op scholen voor buitengewoon lager 

onderwijs, 1939-1940, 1948-1949.  1 omslag. 

 

2050 Stukken betreffende de plaatsing van leerlingen uit de gemeente op 

scholen voor buitengewoon lager onderwijs te Assen en Groningen, 

1939-1949.  1 omslag. 

 

2051 Stukken betreffende samenwerking tussen het gemeentebestuur en de 

besturen van de bijzondere scholen gericht op de instandhouding van 

de school voor buitengewoon lager onderwijs te Oosterwolde, 1947-

1950.    1 omslag. 

 

2052 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van een gemeen-

schappelijke regeling met het gemeentebestuur van Weststellingwerf 

omtrent de toelating van leerlingen uit onze gemeente op de 

openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Noordwolde, 

1928, 1938.  1 omslag. 

 

2053 "Register van het getal leerlingen en het getal onderwijzers aan 

iedere openbare lagere school", 1921-1976. 1 deel. 

N.B. 1. De aanduiding van het register doet niet recht aan de 

inhoud ervan, omdat ook de bijzondere scholen (vanaf 

1950), de kleuterscholen (vanaf 1959) en de scholen voor 

uitgebreid- en buitengewoon lager onderwijs vanaf hun 

stichtingsdatum zijn opgenomen. Het getal van de 

onderwijzers werd voor 1950 niet bijgehouden, daarna 

onregelmatig of ook helemaal niet. 

2. Zie ook inventarisnummers 2038. 

 

2054 Stukken betreffende opgave van Duitse en Joodse leerlingen en 

leerkrachten, 1941-1942.   1 omslag. 

 

2055 Stukken betreffende zorg voor en opgave van aantallen zwakzinnige 

leerlingen, 1931, 1937-1939, 1946-1952. 1 omslag. 

 

2056 Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van verordeningen 

op de heffing en invordering van schoolgeld voor gewoon Lager- en 

uitgebreid lager onderwijs, 1932-1936, 1942, 1946.  1 omslag. 

 

2057 Stukken betreffende de inning van schoolgelden ten behoeve van de 

schoolbesturen van de bijzondere scholen, 1932-1938, 1949-1951. 

    1 omslag. 

 

2058 Stukken betreffende vaststelling en niet een goedgekeurde wijziging 

van een verordening tot heffing van schoolgeld voor het openbaar 

buitengewoon lager onderwijs, 1948, 1951. 1 omslag. 
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2059 Stukken betreffende de verschuiving van het begin van het 

schooljaar, 1953.  1 omslag. 

 

2060 Stukken betreffende de vaststelling van een regeling van de 

schooltijden, vakanties en leerstofverdeling voor de openbare 

lagere scholen, 1930-1940, 1944, 1956-1959. 1 omslag. 

 

2061 Stukken betreffende de roosters van lesuren van de openbare lagere 

scholen, 1940-1954.  1 pak. 

 

2062 Leerplan en roosters van lesuren van de school voor openbaar 

buitengewoon lager onderwijs te Oosterwolde, 1948-1952, 1959. 

1 omslag. 

 

2063 Stukken betreffende de toelating van leerlingen, het leerplan en 

rooster van lesuren van de openbare school voor uitgebreid lager 

onderwijs te Oosterwolde, 1930-1959. 1 omslag. 

 

2064 Stukken betreffende het godsdienst-, verkeers- en zwemonderwijs en 

onderwijs in andere vakken aan de openbare en bijzondere lagere 

scholen, 1931-1959.  1 pak. 

 

2065 Stukken betreffende het onderwijs in lichamelijke oefening aan de 

openbare en bijzondere lagere scholen, 1930-1958. 1 omslag. 

 

2066 Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling met de 

gemeentebesturen van Opsterland en Smallingerland inzake de 

aanstelling van een vakonderwijzer lichamelijke oefening aan 

scholen voor uitgebreid lager onderwijs in de betrokken gemeenten 

en pogingen van ons gemeentebestuur om op andere wijze in dit 

onderwijs te voorzien, 1940-1955.  1 omslag. 

 

2067 Stukken betreffende het onderwijs in nuttig handwerken op de 

openbare lagere scholen en de school voor uitgebreid lager 

onderwijs te Oosterwolde, de benoeming van vakleerkrachten daarbij 

inbegrepen, 1930-1959.  1 pak. 

 

2068 Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van de 

Damescommissie van Toezicht (vanaf 1 juli 1938 Commissie van 

Advies) op het onderwijs in nuttig handwerken èn het toekennen van 

vergoeding voor haar werkzaamheden, 1930-1959. 1 omslag. 

 

2069 Jaarverslagen van de Commissie van Toezicht en Advies op het 

handwerkonderwijs, met bijlagen, 1932-1933, 1938-1957. 1 omslag. 

N.B. Zeer onvolledig. 

 

2070 Notulen van de commissie van Toezicht en Advies op het 

handwerkonderwijs, 1929-1957.  1 deel. 

 

2071 Stukken betreffende onderwijs aan Molukse kinderen, 1951-1953. 

1 omslag. 

 

2072 Stukken betreffende de vaststelling van het aantal leerjaren voor 

de tweede openbare lagere school te Oosterwolde, 1930-1932.  

     1 omslag. 

 

2073 Stukken betreffende de invoering van het voortgezet lager onderwijs 

(7e en 8e leerjaar), 1942-1953.  1 omslag. 
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2074 Stukken betreffende de invoering van het vak Duits voor het 7e 

leerjaar, 1941-1942.  1 omslag. 

 

2075 Stukken betreffende de uitvoering van het psychologisch onderzoek 

onder leerlingen van de lagere scholen in verband met mogelijke 

plaatsing op de school voor openbaar buitengewoon lager onderwijs 

te Oosterwolde, 1953-1959.  1 pak. 

 

2076 Briefwisseling tussen de burgemeester en het hoofd van de openbare 

lagere school te Haule over het uitreiken van diploma's aan 

leerlingen, die de school verlaten, maart 1941. 2 stukken. 

 

2077 Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden in de commissie 

van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs tot haar opheffing, 

en het toekennen van een vergoeding voor hun werkzaamheden, 1930-

1958.    1 omslag. 

 

2078 Verslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager 

onderwijs, 1932-1935.  1 omslag. 

 

2079 Stukken betreffende deelname aan het afscheid van de Inspecteur van 

het lager onderwijs in het district Heerenveen, 1933. 1 omslag. 

 

2080 Stukken betreffende de invoering van gereglementeerde school-

vergaderingen, 1932, met jaarverslagen betreffende deze ver-

gaderingen, 1933-1939.  1 omslag. 

 

2081 Stukken betreffende de in-, samenstelling, kostenvergoeding en 

werkwijze van oudercommissies en een ouderraad voor het openbaar 

onderwijs, 1930-1954.  1 omslag. 

 

2082 Stukken betreffende de instelling van een oudercommissie aan de 

openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Oosterwolde, 

januari 1949.  1 omslag. 

 

2083 Onderwijsstatistieken en -verslagen, 1941-1952. 1 pak. 

 

 

3. B e v o r d e r i n g   v a n   h e t   o n d e r w i j s 

e n   v a n   d e   s t u d i e. 

O r d e - m a a t r e g e l e n 

 

 

2084 Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Studiefonds 

Ooststellingwerf, alsmede benoeming en ontslag van de leden van de 

Commissie van Advies en de Raad van Toezicht, 1956-1959.1 omslag. 

 

2085 Rekening en verantwoording van de Stichting Studiefonds Oost-

stellingwerf over de jaren 1956-1959, met bijlagen.  1 omslag. 

 

2086 Stukken betreffende de uitvoering van de leerplichtwet, 1942-1954. 

     1 omslag. 

 

2087 Stukken betreffende vaststelling, wijziging en uitvoering van 

verordeningen, regelende het tijdvak, waarin verlof van de lagere 

school verleend kan worden ten behoeve van landbouwwerkzaamheden, 

1931, 1943, 1949-1951.   1 omslag. 
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2088 Stukken betreffende benoeming en ontslag van en het toekennen van 

presentiegeld aan leden van commissies tot wering van het 

schoolverzuim, 1930-1959.  1 pak. 

 

2089 Jaarverslagen van de commissies tot wering van het schoolverzuim, 

met bijlagen, 1935-1959.  1 omslag. 

 

2090 Stukken betreffende het treffen van maatregelen tot handhaving van 

orde en rust op de lagere scholen, 1930-1944.  

1 pak. 

 

4. S c h o o l g e b o u w e n   e n   - t e r r e i n e n 

 

           Benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs 

 

a. algemeen 

 

2091 Stukken betreffende voorschriften voor, de behoefte aan en plannen 

voor scholenbouw in de gemeente, 1931-1938, 1941, 1948-1959.  

     1 omslag. 

 

2092 Stukken betreffende de verwarming en verlichting van school-

gebouwen, 1930-1962.  1 omslag. 

 

b. openbaar onderwijs 

 

2093 Stukken betreffende de bouw van rijwielbergplaatsen bij openbare 

scholen, 1950.   1 omslag. 

 

2094 Stukken betreffende verduistering van openbare schoolgebouwen, 

1940-1943.  1 omslag. 

 

2095 Stukken betreffende drinkwatervoorziening voor diverse openbare 

scholen, 1930-1943.  1 omslag. 

 

2096 Stukken betreffende het schoonmaken van openbare scholen en 

schoolpleinen, waarbij inbegrepen de beloning van schoon-

ma(a)k(st)ers in het algemeen, 1929-1959.  1 omslag. 

 

2097 Stukken betreffende aanstelling, beloning en ontslag van 

schoolschoonma(a)k(st)ers, 1930-1960.  1 pak. 

 

2098 Stukken betreffende de vaststelling van een "instructie betreffende 

het schoonhouden enz. van schoolgebouwen voor het openbaar 

onderwijs, gymnastieklokalen daaronder begrepen, in de gemeente 

Ooststellingwerf", 1954, met retro-acta 1921. 1 omslag. 

 

2099 Stukken betreffende aanschaf en levering van leermiddelen en andere 

onderwijsbenodigdheden, 1933-1959.  1 omslag. 

 

2100 Overzicht van onderwijstentoonstellingen waaraan het gemeente-

bestuur medewerking heeft verleend over de periode 1941-1964. 

1 stuk. 

 

2101- Stukken betreffende de bouw, inrichting en gebruik van gymnastiek- 

2102 lokalen en –terreinen voor het openbaar onderwijs, grondtransac- 

 ties daarbij inbegrepen, 1940-1964.  2 pakken. 

 2101.  1930, 1940-1947           2102.  1948-1959. 

N.B. Zie ook inventarisnummers 2104 en 2207. 
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2103 Stukken betreffende de vaststelling van voorwaarden en vergoedingen 

voor het gebruik van openbare school- en gymnastieklokalen, 1935-

1936, 1940, 1949-1959.   1 omslag. 

 

2104 Stukken betreffende de bouw van een openbare school te Appelscha-

Boven, het aanbrengen van voorzieningen aan en verbouw en 

inrichting van de oude school tot gymnastieklokaal, 1931-1956. 

    1 pak. 

 

2105- Stukken betreffende de bouw en inrichting van openbare scho- 

2106 len te Appelscha-beneden, daarbij inbegrepen de bouw van een 

tijdelijk noodlokaal, 1936-1957.  2 pakken. 

2105. 1936-1937 

2106. 1954-1957 

 

2107 Stukken betreffende bouw, verbouw en het aanbrengen van 

voorzieningen en van en aan de openbare scholen te Donkerbroek, 

Elsloo, Haulerwijk, Makkinga, Nijeberkoop en Ravenswoud, 1928-1958.

    1 pak. 

 

2108 Stukken betreffende verbetering van het schoolplein bij en de 

verbouw van de openbare school te Fochteloo, 1934-1936, 1959-1960. 

    1 omslag. 

 

2109 Stukken betreffende de niet doorgegane bijbouw van een derde 

lokaal, de vergroting van de speelplaats bij en de verbouw en 

uitbreiding van de openbare school te Langedijke, 1932-1934, 1954. 

    1 omslag. 

 

2110 Stukken betreffende de bouw en inrichting van een tweede openbare 

school aan de Snellingerdijk te Oosterwolde, 1929-1930.1 omslag. 

N.B. In 1947 is deze school opgeheven en samengevoegd met de 

bestaande school aan de Weemeweg. Later werd opnieuw een 

tweede openbare school gebouwd a/d Buttingasingel te 

Oosterwolde, zie inventaris na 1960. 

 

2111 Stukken betreffende de instandhouding van de oude openbare school 

aan de Weemeweg te Oosterwolde, 1946-1960. 1 omslag. 

 

2112 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe openbare school aan de 

Weemeweg te Oosterwolde, aankoop grond daarbij inbegrepen, 1955-

1961.    1 pak. 

 

- Stukken betreffende de bouw van een tweede openbare school aan de 

Buttingasingel te Oosterwolde, 1959-1961. 

 

2113 Stukken betreffende het niet verlenen van medewerking aan pogingen 

tot oprichting van scholen voor buitengewoon lager onderwijs in 

omliggende gemeenten, 1937-1939, 1945, 1948. 1 omslag. 

 

2114 Stukken betreffende de stichting, huisvesting en het aanbrengen van 

voorzieningen aan en ten behoeve van de school voor buitengewoon 

lager onderwijs aan de Snellingerdijk te Oosterwolde, 1931-1959. 

    1 omslag. 

 

2115 Stukken betreffende de uitbreiding en inrichting van de openbare 

school voor uitgebreid lager onderwijs aan de Brinkstraat te 

Oosterwolde, 1927-1956.   1 pak. 
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2116 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe openbare school voor 

uitgebreid lager onderwijs aan de Buttingasingel te Oosterwolde, 

1953-1958.  1 pak. 

 

2117 Stukken betreffende de bouw van de openbare "Simon van 

Hasseltschool" met gymnastieklokaal en onderwijzerswoning te 

Waskemeer, aankoop grond daarbij inbegrepen, alsmede voorzieningen 

aan en verkoop van het oude schoolgebouw met onderwijzerswoning, 

1929-1954.  1 pak. 

 

c. bijzonder onderwijs 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 148. 

 

2118 Stukken betreffende de belegging en terugbetaling van waar-

borgsommen gestort door besturen van bijzondere scholen, 1932-1948.

    1 omslag. 

 

2119- Stukken betreffende het verlenen of weigeren van medewerking 

2128 op grond van artikel 72 van de Lager Onderwijswet 1920 aan 

schoolbesturen voor de onder haar beheer staande scholen, 1929-

1960. (1)        7 pakken en 2 omslagen. 

2119 Aan het bestuur van de School met de Bijbel te Appelscha, 

1930-1960.  1 omslag. 

2120 Aan het bestuur van de School met de Bijbel te Donkerbroek 

voor de verbouw en uitbreiding, 1929-1932. 

2121 Aan het bestuur van de School met de Bijbel te Donkerbroek 

voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen, 1943-1958. 

2122 Aan het bestuur van de School voor Christelijk Volksonderwijs 

aan de Leeksterweg te Haulerwijk, 1930-1936. 

 2123 Idem, 1938-1959. 

2124 Aan het bestuur van de School met de Bijbel aan de Meester van 

Ekstraat te Haulerwijk, 1940-1957. 1 omslag. 

2125 Aan het bestuur van de School met den Bijbel aan de Molenweg 

te Oosterwolde, 1930-1932, 1940-1958. 

2126 Aan het bestuur van de School voor Christelijk Volksonderwijs 

aan de Rijweg te Oosterwolde, 1929-1930, 1941-1959. 

2127 Aan het bestuur van de School met de Bijbel aan de Willem 

Kroezestraat te Waskemeer, 1929-1931, 1940-1959. 

2128 Aan het bestuur van de School met de Bijbel aan de 

Compagnonsweg te Waskemeer, 1940-1943, 1951-1958. 

  N.B. zie ook inventarisnummers 2124 en 2127. 

 

(1) Artikel 72 van de Lager Onderwijswet 1920 luidt in zijn 

huidige vorm: (bron: Schuurman & Jordens) 

Artikel 72 

1. Het bestuur van een rechtspersoon met volledige rechts-

bevoegdheid, welke in een gemeente ten behoeve van een 

bestaande of op te richten lagere school een gebouw wenst te 

stichten, een bestaand gebouw wenst uit te breiden, te 

verbouwen of te herstellen, voor zover niet gewoon onderhoud 

betreffende, de inrichting van een zodanig gebouw wenst te 

veranderen, nieuwe schoolmeubelen of leer- en hulpmiddelen 

wenst aan te schaffen, kan tot de raad dier gemeente een 

aanvrage richten om, hetzij de daarvoor benodigde gelden te 

ontvangen, hetzij de gewenste voorzieningen tot stand te 

brengen. 
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2. Onder stichten van schoolgebouwen wordt in dit artikel en de 

volgende mede verstaan en onder uitbreiding, verbouwing of 

verandering van inrichting kan begrepen zijn het aankopen en 

het inrichten, alsmede het uitbreiden en het veranderen van 

terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening. (Dit 

artikel, nieuw vastgesteld bij de wet van 25 juni 1948, is 

gewijzigd bij de wet van 8 april 1976). 

 

2129 Stukken betreffende de huur van het verenigingsgebouw "Pro Rege" te 

Donkerbroek ten behoeve van het gymnastiekonderwijs aan leerlingen 

van de school aldaar, 1951-1952.  1 omslag. 

 

2130 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de oprichting 

en instandhouding van een bijzondere school voor buitengewoon lager 

onderwijs, verbonden aan het sanatorium "Beatrixoord" te Appelscha, 

1947-1960.  1 omslag. 

 

2131 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de oprichting 

en instandhouding van een bijzondere school voor uitgebreid lager 

onderwijs te Haulerwijk, 1945-1950.  1 pak. 

 

2132 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de bouw, 

uitbreiding en instandhouding van de bijzondere school voor 

uitgebreid lager onderwijs te Waskemeer, 1948-1961. 1 omslag. 

 

5. V e r g o e d i n g e n 

 

 

2133 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van regelingen 

voor het verlenen van tegemoetkoming in de vervoerskosten, als 

bedoeld in artikel 13 van de Lager Onderwijswet 1920, 1930, 1938, 

1944, 1950-1951, 1955, 1958.   1 omslag. 

 

2134 Stukken betreffende de vaststelling van raadsbesluiten tot 

vaststelling van "het bedrag per leerling" voor het openbaar-, 

uitgebreid Lager- en voortgezet onderwijs, 1936-1957.  1 pak. 

 

2135 Stukken betreffende de vaststelling van raadsbesluiten tot 

vaststelling van exploitatievergoedingen voor bijzondere lagere 

scholen, 1932-1959.   1 pak. 

 

2136 Stukken betreffende het toekennen van vergoedingen aan besturen van 

bijzondere scholen voor het gebruik van schoolgebouwen en -

terreinen, 1933-1937.   1 omslag. 

 

2137 Stukken betreffende het toekennen van vergoeding aan andere 

gemeentebesturen in diverse kosten, verbonden aan het schoolbezoek 

door kinderen uit onze gemeente aan bijzondere scholen aldaar, 

1942-1948.  1 omslag. 

 

2138 Stukken betreffende bijdragen van andere gemeentebesturen in 

diverse kosten verbonden aan het schoolbezoek door kinderen uit hun 

gemeenten aan bijzondere scholen in deze gemeente, 1942-1948. 

    1 pak. 

 

2139 Besluiten van de gemeenteraad tot vaststelling van een ex-

ploitatiekostenvergoeding voor de school voor buitengewoon lager 

onderwijs, verbonden aan het sanatorium "Beatrixoord" te Appelscha, 

met bijlagen, 1950-1959.  1 omslag. 
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2140 Stukken betreffende de vergoeding van het Rijk voor boventallige 

leerkrachten aan scholen voor openbaar- en uitgebreid lager 

onderwijs, 1930-1945.  1 pak. 

 

6.  A a n g e l e g e n h e d e n   b e t r e f f e n d e 

d e   l e e r l i n g e n 

 

2141 Stukken betreffende de bescherming van leerlingen tegen besmet-

tingsgevaar van ziekten op scholen, 1934-1937, 1944.  1 omslag. 

 N.B. zie ook inventarisnummer 1303 en 1308. 

 

2142 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van verordeningen 

ter voorkoming, wering of beteugeling van besmettelijke ziekten op 

scholen en in kinderbewaarplaatsen 1942, 1950-1951.  1 omslag. 

 N.B. zie ook inventarisnummer 1303 en 1308. 

 

2143 Stukken betreffende het geneeskundig schooltoezicht, 1930-1935, 

1939-1941.  1 omslag. 

 

2144 Stukken betreffende een gemeenschappelijke regeling met de 

gemeentebesturen van Lemsterland en Weststellingwerf inzake de 

schoolartsendienst, 1941-1959.  1 pak. 

 

2145 Stukken betreffende de bemiddeling van het gemeentebestuur inzake 

toetreding van de bijzondere- en landbouwscholen in de gemeente tot 

een intergemeentelijke schoolartsendienst, 1942-1943, 1952. 

   1 omslag. 

 

2146 Stukken betreffende deelname in de Stichting ter bevordering van de 

Schooltandverzorging samen met de gemeenten Lemsterland en 

Weststellingwerf, 1946-1958.  1 omslag. 

 

2147 Stukken betreffende de verstrekking van schoolvoeding en -kleding 

aan schoolgaande kinderen, 1930-1941, 1959. 1 pak. 

 

2148 Stukken betreffende de bestelling van feestcahiers en pakketten 

chocola in verband met de viering van het 40-jarig rege-

ringsjubileum van Koningin Wilhelmina, augustus 1938. 1 omslag. 

 

2149 Stukken betreffende de uitdeling van versnaperingen aan 

schoolkinderen ter gelegenheid van de bevrijding, april-juni 1945. 

    1 omslag. 

 

2150 Stukken betreffende de oprichting van het "Simon van Hasseltfonds", 

later gewijzigd in "Stichting Simon van Hasseltfonds", 1954, 1958. 

 1 omslag. 

N.B. Blijkens artikel 2 van de statuten "heeft de stichting ten 

doel om op vijf november van elk jaar, zijnde de verjaardag 

van Simon van Hasselt, in leven hoofd ener openbare lagere 

school te Beneden-Haulerwijk, uit de rente van haar kapitaal 

een traktatie te verstrekken aan de leerlingen van de Meester 

van Hasseltschool te Waskemeer (voorheen buurtschap Beneden-

Haulerwijk)". 

 

C. VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

1. O r g a n i s a t i e   v a n   h e t   o n d e r - 

w i j s   e n   v a n   d e   s c h o l e n 
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2151 Stukken betreffende de aanwijzing en de werkkring van leden van de 

Plaatselijke Commissie van Toezicht op de Rijks Hogere Burger 

School te Oosterwolde, 1956.  1 omslag. 

 

2152 Stukken betreffende het aangaan van een regeling met het 

gemeentebestuur van Leeuwarden voor toelating van leerlingen uit 

Ooststellingwerf op de Hogere Handelsschool aldaar, 1936-1937. 

    1 omslag. 

 

2153 Stukken betreffende pogingen van het gemeentebestuur om een 

handelsavondcursus van de grond te krijgen, 1938-1939. 1 omslag. 

 

2154 Stukken betreffende uitvoering van de Nijverheidsonderwijswet, de 

positie van en een toelageregeling voor het technisch onderwijs, 

1950-1954.  1 omslag. 

 

2155 Stukken betreffende de vaststelling van zogenaamde nodigverkla-

ringen van invoering van afdelingen en cursussen aan de Lagere 

Technische School te Oosterwolde, 1950-1959. 1 omslag. 

 

2156 Stukken betreffende de benoeming van gedelegeerden der gemeente in 

het bestuur van de Lagere Technische School te Oosterwolde, 1949-

1958.    1 omslag. 

 

2157 Begrotingen, rekeningen met verantwoording en stukken betreffende 

het 25-jarig bestaan van de Vereniging voor Vakopleiding en 

tekenonderwijs te Oosterwolde, 1932-1937. 1 omslag. 

 

2158 Stukken betreffende de zogenaamde nodigverklaring van uitbreiding 

van het leerplan van de Landbouwhuishoudschool te Oldeberkoop, 

1943.    1 omslag. 

 

2159 Begrotingen en rekeningen en verantwoording van de landbouwhuis-

houdschool te Oldeberkoop, met bijlagen, 1934-1941. 1 omslag. 

 

2160 Stukken betreffende benoeming van gedelegeerden van de gemeente in 

het bestuur van de landbouwhuishoudschool te Oldeberkoop, 1938-

1946, 1949, 1953 en 1958.   1 omslag. 

 

2161 Begrotingen, rekeningen en leerlingenlijsten van de landbouwhuis-

houdcursussen te Haule, Haulerwijk Nijeberkoop, Oldeberkoop en 

Oosterwolde, 1934-1942.  1 omslag. 

 

2162 Stukken betreffende het nodig verklaren van een 2 jarige cursus in 

landbouwhuishoudonderwijs, 1931-1934. 1 omslag. 

 

2163 Stukken betreffende benoeming van gedelegeerden van de gemeente in 

het bestuur van de landbouwhuishoudschool te Oosterwolde, 1949-

1958.    1 omslag. 

 

2164 Stukken betreffende afwijzing door het gemeentebestuur van een 

verzoek om een landbouwhuishoudcursus te Donkerbroek nodig te 

verklaren, 1952,  1 omslag. 

 

2. S c h o o l g e b o u w e n 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 2065 en 2066. 
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2165 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de stichting 

en huisvesting van een Rijks Hogere Burger School aan de 

Martenskamp te Oosterwolde, verkoop grond daarbij inbegrepen, 1955-

1962.    1 pak. 

 

2166 Stukken betreffende verhuur van het perceel Brinkstraat 11 

(voormalige ULO-school) met naast gelegen grond en het gymnas-

tieklokaal aan de Buttingasingel te Oosterwolde aan het Rijk t.b.v. 

de R.H.B.S., 1956-1962.   1 omslag. 

 

2167 Stukken betreffende de stichting van een Lagere Technische School 

(Ambachtsschool) te Oosterwolde, de bouw en verhuur van een 

noodgebouw ten behoeve van deze school aan de Moskampweg daarbij 

inbegrepen, 1931, 1939, 1946-1949.  1 omslag. 

 

2168 Stukken betreffende subsidieverlening aan het gemeentebestuur van 

Steenwijk voor de verbouw van de ambachtsschool aldaar, 1931.  

    1 omslag. 

 

2169 Stukken betreffende verhuur van het schoolgebouw en het verlenen 

van medewerking aan voorzieningen aan en uitbreiding van de 

landbouwhuishoudschool te Oldeberkoop, 1930-1958. 1 omslag. 

 

2170 Stukken betreffende de overdracht van de landbouwhuishoudschool te 

Oldeberkoop aan het bestuur, 1937-1938. 1 omslag. 

 

2171 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de oprichting 

en instandhouding van een lagere landbouwhuishoudschool te 

Oosterwolde, 1938-1939, 1946-1954.  1 omslag. 

 

2172 Stukken betreffende subsidieverlening voor de bouw van een lagere 

landbouwschool te Oosterwolde, alsmede garantstelling voor de 

tijdige betaling van rente en aflossing van een geldlening ten 

behoeve van de uitbreiding van die school, 1928-1932, 1946-1957. 

    1 omslag. 

 

2173 Stukken betreffende de ondersteuning van initiatieven om te komen 

tot oprichting van een christelijke landbouwhuishoudschool te 

Donkerbroek of Waskemeer, 1955-1959. 1 omslag. 

 

II VERZAMELEN, BEWAREN EN BESCHIKBAARSTELLEN VAN DOCUMENTEN, 

VOORWERPEN EN GEGEVENS  

 

2174 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de oprichting 

van een openbare leeszaal en bibliotheek te Oosterwolde, 1955-1961.

    1 omslag. 

 

2175 Stukken betreffende de verkrijging en bewaring van archivalia, 

1931-1951.  1 omslag. 

 

2176 Stukken betreffende subsidieverlening aan het Fries Natuur-

historisch Museum te Leeuwarden, 1953-1959. 1 omslag. 

 

- Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de stichting 

en exploitatie van het Natuurhistorisch Museum te Appelscha, 1956-

1969, 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 
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2177 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het houden van 

tentoonstellingen, 1947-1959.   1 omslag. 

 

2178 Stukken betreffende opgave aan de Rijksinspecteur voor Roerende 

Monumenten van in de gemeente aanwezige particuliere oudheidkundige 

verzamelingen, december 1950.   2 stukken. 

 

 

III HISTORISCHE EN ANDERE CULTURELE WAARDEN  

 

A. MONUMENTEN EN OORLOGSGEDENKTEKENEN 

 

2179 Stukken betreffende de vaststelling en intrekking van een 

monumentenverordening, 1934 en 1942. 1 omslag. 

 

2180 Stukken betreffende de inventarisatie en bescherming van 

gedenktekenen en monumenten van geschiedenis en kunst, 1927-1956.  

    1 omslag. 

 

2181 Stukken betreffende het oprichten van Oorlogsgedenktekenen, 1945-

1953.    1 omslag. 

 

2182 Stukken betreffende pogingen van het gemeentebestuur om oude 

Saksische boerderijen te Nijeberkoop, Oldeberkoop en Oosterwolde 

voor de toekomst te behouden, 1953-1959. 1 omslag. 

 

B. NATUUR- EN LANDSCHAPSSCHOON 

 

N.B. Zie ook inventarisnummer 115. 

 

2183 Stukken betreffende toetreding als donateur tot de vereniging "It 

Fryske Gea", 1930-1933.  1 omslag. 

 

2184 Stukken betreffende de bescherming van natuurschoon en het behoud 

van natuurmonumenten in de gemeente, 1932-1958. 1 omslag. 

 

2185 Stukken betreffende bemiddeling van het gemeentebestuur inzake de 

uitvoering van werken in en nabij het beschermde natuurreservaat 

Fochtelooërveen, 1949, 1957-1962.  1 omslag. 

 

2186 Stukken betreffende de bestrijding van de iepenziekte, 1930-1938. 

 1 omslag. 

 

2187 Stukken betreffende het houden van boomplantdagen voor de 

schooljeugd, 1927-1929, 1947 en 1957.  1 omslag. 

 

2188 Stukken betreffende de vaststelling van een verordening tot 

bescherming van het landschapsschoon of het dorpsbeeld in de 

gemeente, 1950.  1 omslag. 

 

2189 Stukken betreffende het uiten van kritiek op Gedeputeerde Staten 

inzake de toepassing van de provinciale reclameverordening, 1958. 

    1 omslag. 

 

2190 Stukken betreffende inventarisatie en bescherming van molens in de 

gemeente, 1930, 1937-1955.  1 omslag. 
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2191 Stukken betreffende de aankoop, aanleg en verzorging van 

plantsoenen en wandelplaatsen en de plaatsing van fonteinen, 1931-

1959.    1 omslag. 

 

2192 Stukken betreffende de aankoop en verbetering van de Brink te 

Makkinga, 1949-1955.  1 omslag. 

 

IV KUNST.   WETENSCHAPPEN.   LETTEREN  

 

2193 Stukken betreffende overname in eigendom, onderhoud en beheer van 

een beeldje, voorstellende "Leentje leerde Lotje lopen", in het 

plantsoen vóór het gemeentehuis te Oosterwolde, 1952. 

1 omslag. 

 

2194 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan het bestuur 

van het fanfarecorps "Euphonia" te Oosterwolde voor de verplaatsing 

van de muziektent aldaar, 1929-1930. 1 omslag. 

 

2195 Stukken betreffende garantstelling voor tijdige betaling van rente 

en aflossing van een lening ten behoeve van verbeteringen aan en in 

het openluchttheater te Appelscha, 1949-1953.  1 omslag. 

 

2196 Stukken betreffende subsidieverlening aan het Frysk Orkest, 1949-

1958.     1 omslag. 

 

2197 Stukken betreffende de melding van opgravingen en vondsten in de 

gemeente aan wetenschappelijke instellingen, 1938-1959. 1 omslag. 

 

2198 Stukken betreffende het gebruik van de Friese taal, 1952-1955. 

1 omslag. 

 

V   FEESTEN.   PLECHTIGHEDEN EN HERDENKINGEN  

 

 

2199 Stukken betreffende de viering en herdenkingen van feestelijkheden 

en plechtigheden, 1941-1959.  1 omslag. 

 

2200 Stukken betreffende de herdenking van het 850-jarig bestaan van 

Oldeberkoop en het 200-jarig bestaan van Haulerwijk, 1955 en 1956. 

    1 omslag. 

 

2201 Stukken betreffende de viering van en deelneming bij belangrijke 

gebeurtenissen aangaande het Koninklijk Huis, 1933-1941, 1945-1957.

    1 pak. 

 

2202 Stukken betreffende de inzameling van geld onder de bevolking ten 

behoeve van een Fries huldeblijk aan Koningin Wilhelmina ter 

gelegenheid van haar gouden regeringsjubileum, 1948. 1 omslag. 

 

VI LICHAMELIJKE OPVOEDING.  SPORT.  RECREATIE.  TOERISME  

 

 

2203 Stukken betreffende de verordening op en samenstelling van de 

Gemeentelijke Commissie voor de Lichamelijke Opvoeding, 1943.  

1 omslag. 

 

2204 Stukken betreffende subsidieverlening aan het Bureau voor Medische 

Sportkeuring in Ooststellingwerf, 1952-1953.  1 omslag. 
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2205 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de aanleg van 

een sportveldencomplex te Appelscha, 1953-1962. 1 omslag. 

 

2206 Stukken betreffende garantstelling voor de tijdige betaling van 

rente en aflossing van een lening ten behoeve van de aanleg van het 

sportveld te Donkerbroek, 1958-1959. 1 omslag. 

 

2207 Stukken betreffende de huur van een terrein achter de openbare 

lagere school te Haule als sportterrein, 1955-1957.  1 omslag. 

 

2208 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de aanleg van 

een sportterrein te Haulerwijk en de verharding van de toegangsweg 

naar het terrein, 1949-1951, 1954-1955.  1 omslag. 

 

2209 Stukken betreffende de aanleg van een sportterrein aan de 

Kuipenstreek te Oosterwolde, daarbij inbegrepen de aankoop van 

grond en deelneming in de voor dit doel opgerichte "Stichting 

Sportpark Oostenburg", 1950-1961.  1 omslag. 

 

2210 Stukken betreffende de aanleg van een speel- en sportveld te 

Waskemeer, 1953-1954.  1 omslag. 

 

2211 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning voor de aanleg 

van een wielerbaan te Donkerbroek, 1934. 1 omslag. 

 

2212 Stukken betreffende verbetering en het onderhoud van ijsbanen, 

1933-1962.  1 omslag. 

 

2213 Stukken betreffende de IJswegen centrale Ooststellingwerf, 1939-

1947.    1 omslag. 

 

2214 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van kam-

peerverordeningen, 1938, 1945-1946, 1953. 1 omslag. 

 

2215 Stukken betreffende het verlenen van kampeervergunningen, 1949-

1959.    1 omslag. 

 

2216 Stukken betreffende recreatie en recreatieve mogelijkheden in de 

gemeente, 1957-1959.   1 omslag. 

 

2217 Briefwisseling met het provinciaal bestuur inzake opname van werken 

op de lijst van urgente recreatieve voorzieningen, 1957-1958. 

    1 omslag. 

 

- Stukken betreffende medewerking aan de totstandkoming van het 

recreatiecentrum "De Roggeberg" te Appelscha, 1952, 1956-1965. 

 N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

- Stukken betreffende mogelijke grondtransacties ten behoeve van de 

uitvoering van een recreatieplan in Terwisscha onder Appelscha, 

1958-1970. 

 N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

2218 Stukken betreffende de niet doorgegane aanleg van een recre-

atieterrein nabij Oldeberkoop, 1958-1959, 1 omslag. 

 

2219 Stukken betreffende subsidieverlening aan de Vereniging voor 

Vreemdelingen Verkeer - Appelscha, 1949-1950, 2 stukken. 
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2220 Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage in de kosten van 

het maken van een reclamefilm over Friesland, 1953-1954,   1 

omslag. 

 

 VII SOCIAAL-CULTURELE VORMING.    EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN  

 

  

2221- Stukken betreffende de Nederlandse Arbeidsdienst, 1940-1950. 

222 1 omslag. 

 2221.  1940-1942                 2222.  1943-1950 

 

N.B. "In mei 1941 werd door de Duitse bezetter de Nederlandse 

Arbeidsdienst opgericht. Alle jonge Nederlanders werden 

verplicht in de Arbeidsdienst te dienen (...) Nationaal-

socialistische vorming van de jeugd was één van de be-

langrijkste doelstellingen. Wie naar een openbare betrekking 

solliciteerde, zich als student wenste te laten inschrijven of 

examen wilde doen, moest zijn "arbeidsdienstplicht" hebben 

vervuld". 

(Bron: "Nederlanders in bezet gebied", een herinneringsboek 

aan bezetting en bevrijding, Elzevier 1975). 

 

2223 Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de oprichting 

van barakkenkampen in de gemeente ten behoeve van de Nederlandse 

Arbeidsdienst, 1940-1942.   1 omslag. 

 

2224 Stukken betreffende het totstandbrenging van sociaal-culturele 

voorzieningen in de gemeente, 1952-1960. 1 omslag. 

 

2225 Stukken betreffende sociale en sociaal-culturele voorzieningen in 

het ontwikkelingsgebied van Oostelijk Friesland, 1952-1953.1 omslag 

 

2226 Stukken betreffende vertegenwoordiging in en deelname aan het 

streekzelfonderzoek van het Streekcentrum "Oostelijk Friesland", 

1957-1958.   1 omslag. 

 

2227 Stukken betreffende subsidieverlening aan culturele verenigingen in 

de gemeente, 1949-1958.  1 omslag. 

 

2228 Stukken betreffende de in- en samenstelling en subsidieverlening 

aan de Culturele Raad Ooststellingwerf, 1956.  1 omslag. 

 

- Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de tot-

standkoming en exploitatie van een dorpshuis te Makkinga, 1957-

1969. 

N.B. Zie inventaris gemeente-archief na 1960. 

 

2229 Stukken betreffende bijdragen van gemeentebestuur en Rijk in de 

exploitatiekosten van dorpshuizen te Oosterwolde en Langedijke, 

1947-1959.  1 omslag. 

 

2230 Stukken betreffende de garantstelling voor de tijdige betaling van 

rente en aflossing van geldleningen ten behoeve van uitbreidingen 

van de jeugdherberg "Us Blau Hiem" te Appelscha, 1949-1958.1 omslag 

 

2231 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Nederlandse 

Jeugdherberg Centrale, 1930-1931, 1949. 1 omslag. 
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2232 Stukken betreffende het toekennen van koninklijke onderscheidingen 

en andere eretekenen, 1938, 1947-1959. 1 omslag. 

 

 

VIII GODSDIENSTUITOEFENING  

 

 

2233 Stukken betreffende de naleving van de Zondagswet, 1939. 

1 omslag. 

 

2234 Stukken betreffende de verlening van toestemming voor de bouw van 

een Rooms Katholieke Kerk aan de Quadoelenweg te Oosterwolde, 1948-

1952.    1 omslag. 
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16. LANDSVERDEDIGING  

 

 

1. D i e n s t p l i c h t ;   v o r d e r i n g e n 

 

a. dienstplicht 

 

2235 Stukken betreffende mobilisatie en daarmee verband houdende 

maatregelen, 1937-1942.  1 omslag. 

 

2236 Stukken betreffende de aanmelding van Nederlandse militairen bij de 

burgemeester, 22-25 mei 1940.  1 omslag. 

 

2237 Stukken betreffende de Nederlandse Opbouwdienst, 1940-1941. 

1 omslag. 

N.B. De Nederlandse Opbouwdienst was bedoeld om beroepsmilitairen 

in te schakelen in het arbeidsproces nadat op 27 juni 1940 aan 

het bestaan van een Nederlands leger een eind was gemaakt. De 

Opbouwdienst was voorloper van de Nederlandse Arbeidsdienst 

(zie inventarisnummer 2221). 

 

2238 Stukken betreffende de inlevering en dienstplichtbescheiden aan de 

Duitse Weermachtkommandant te Leeuwarden, februari 1941.1 omslag. 

 

2239 Stukken betreffende de terugvoering in krijgsgevangenschap van 

leden van het voormalige Nederlandse leger, 1943-1944.  1 omslag. 

 

2240 Stukken betreffende de repatriëring van Nederlandse krijgs-

gevangenen, 1945.  1 omslag. 

 

2241 Lastgevingen van de minister van Oorlog voor persoonlijke 

registratie van militairen, mei 1945. 1 omslag. 

 

b. vorderingen 

 

N.B. Zie voor vergoeding aan het gemeentebestuur als gevolg van 

geleden schade door vorderingen of anderszins, inventarisnummer 

150. 

 

2242 Stukken betreffende de verordening hulp bij militaire werkzaamheden 

van het Militair Gezag, 1939-1940.  1 omslag. 

 

2243 Stukken betreffende het doen verrichten van persoonlijke diensten 

ten behoeve van de Duitse Weermacht en het verlenen van 

vrijstellingen daarvoor, 1940, 1943-1945. 1 pak. 

 

2244 Stukken betreffende vergoedingen voor verrichtingen, leveringen en 

diensten ten behoeve van de Duitse Weermacht, 1940-1951. 1 pak. 

 

2245 Stukken betreffende vorderingen door en inkwartiering van 

Geallieerde strijdkrachten, 1945-1952. 1 omslag. 

 

2246 Stukken betreffende vordering van paarden ten behoeve van het 

Nederlandse leger, 1939-1940.  1 pak. 

 

2247 Stukken betreffende de beschikbaarstelling van legerpaarden als 

trekpaarden, na de demobilisatie van het Nederlandse leger, juli 

1940.    1 omslag. 
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2248 Stukken betreffende vordering van paarden ten behoeve van de Duitse 

Weermacht, 1940-1946.  1 omslag. 

 

2249 Stukken betreffende het indienen van kostendeclaraties wegens 

geleverde diensten aan het Nederlandse leger, 1940. 1 omslag. 

 

2250- Stukken betreffende de behandeling van door burgers opgegeven ge-

vallen van geleden bezettingsschade wegens vordering of inbeslag- 

neming van goederen (rijwielen, radiotoestellen enz.) door de 

Duitse Weermacht, 1940, 1943-1949.  2 pakken. 

 2250.  1940, 1943-1945           2251.  1945-1949. 

 

2251 Stukken betreffende vordering van rijwielen ten behoeve van de 

Duitse Weermacht, 1944-1952.  1 omslag. 

 

2252 Stukken betreffende vordering van motorvoertuigen ten behoeve van 

het Nederlandse leger, de Duitse Weermacht en de Nederlandse 

Binnenlandse Strijdkrachten, 1940-1955. 1 pak. 

 

2253 Stukken betreffende vordering van motorvoertuigen ten behoeve van 

de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst, 1942-1943. 1 omslag. 

 

2254 Stukken betreffende vordering van hooi ten behoeve van het 

Nederlandse leger, februari - april 1940,  1 omslag. 

 

2255 Stukken betreffende vordering van hooi ten behoeve van de Duitse 

Weermacht, 1940, 1953,  1 omslag. 

 

2256 Stukken betreffende vordering van metalen ten behoeve van de Duitse 

Weermacht, 1941-1942.   1 omslag. 

 

2257 Stukken betreffende vordering van punt- en gladdraad ten behoeve 

van de Duitse Weermacht, 1944.  1 omslag. 

 

2258 Stukken betreffende vordering van gebouwen ten behoeve van de 

Duitse Weermacht en de Landwacht, 1944-1948. 1 omslag. 

 

2259 Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om schade-

loosstelling in verband met vordering van gronden te Elsloo ten 

behoeve van de Duitse Weermacht, juni-juli 1944.  1 omslag. 

 

2260 Stukken betreffende vordering van kerkklokken ten behoeve van de 

Duitse Weermacht, 1940-1950.  1 omslag. 

 

2261 Stukken betreffende de inkwartiering van Nederlandse militairen, 

1933-1940, 1945-1950.  1 omslag. 

 

2262 Stukken betreffende de inkwartiering van Duitse militairen en van 

leden van de Landwacht, 1940-1945.   1 pak. 

 

2. Militaire terreinen 

 

2263 Stukken betreffende de niet doorgegane aanleg van een militair 

oefenterrein in de bossen van Appelscha, 1947-1950. 

1 omslag. 
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17. JUSTITIE  

 

 

2265*   Stukken betreffende justitionele aangelegenheden, 1940 - 1953.  

     1 omslag 

 

2266    Stukken betreffende de organisatie van de "Politie" in de 

        gemeente Ooststellingwerf, 1943-1950.          1 omslag 

 

2267    Stukken betreffende het melden van onregelmatigheden aan de 

        deutsche Wehrmachtkommandentuor, 1943-1944.  1 omslag 

 

2268    Brievenboek met de "groepscommandant der Rijkspolitie" te 

        Oosterwolde, 1943-1948.                      1 deel 

 

2269    Politiemaandrapporten, 1943-1945.                    1 omslag 

 

2270    Lijsten van de Marechaussee groep Ooststellingwerf 

        inzake gemaakte processen-verbaal, 1943-1946.        1 omslag 

 

2271    Processen-verbaal van de marechaussee groep Ooststellingwerf 

        inzake gearresteerde personen van de marechaussee, 1944-1945. 

      1 omslag 

 

2272    Stukken betreffende de uitvoering van de Verordening 

        Strafbeschikkingen 1942, 1943-1947.                  1 omslag 

 

2273    Stukken betreffende de opsporing van verdachte personen, 

        1943-1945.                                    1 omslag 

 

2274    Stukken betreffende het arresteren van arbeiders werkzaam 

        in de gemeente Ooststellingwerf, 1943-1946.     1 omslag  

 

2275    Stukken betreffende de bemiddeling in het betalen van boetes 

        door inwoners van de gemeente Ooststellingwerf, 1943-1944. 

                                                 1 omslag 

  

2276    Voorschriften met betrekking tot de opsporing van 

        oorlogsmisdrijven, 1945.                             1 omslag 

 

2277*   Stukken betreffende opsporing en aanhouding van 

        N.S.B.'ers en landverraders, 1945-1950.              1 omslag 

 

2278    Stukken betreffende het nemen van maatregelen door het 

        militair gezag in de provincie Friesland om te komen 

        tot de zuivering van de kunstwereld, 1945-1946.      1 omslag 

 

2279    Stukken betreffende het afgeven van bewijzen voor 

        politieke betrouwbaarheid, 1945.                     1 omslag 

 N.B. Niet alle afgiften zijn bewaard gebleven. 

 

2280*   Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over 

        notarissen en de niet doorgegane vestiging van een tweede 

        notariële standplaats te Oosterwolde, 1945, 1954-1958.  1 omslag                                

 

2281    Stukken betreffende het uitbrengen van adviezen aan de 

        procureur-generaal te Leeuwarden over gratieverzoeken, 

        1943 - 1959.                                         1 omslag  
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B. INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE 

STAND 

 

                   

 ************************************************************* 

 

 

N.B. 1. De inventarisnummers 1-32 bevinden zich in de archief 

bewaarplaats van de afdeling Bevolking. 

2. Zie ook A. inventarisnummers 977 en 978. 

 

1- Registers van de Burgerlijke Stand, bevattende akten van ge- 

30 boorten, huwelijk en echtscheiding en overlijden, 1930-1959. 

30 banden. 

 1.    1930         11.    1940              21.    1950 

 2.    1931         12.    1941              22.    1951 

 3.    1932         13.    1942              23.    1952 

 4.    1933         14.    1943              24.    1953 

  5.    1934         15.    1944              25.    1954 

  6.    1935         16.    1945              26.    1955 

  7.    1936         17.    1946              27.    1956 

 8.    1937         18.    1947              28.    1957 

 9.    1938         19.    1948              29.    1958 

 10.    1939         20.    1949              30.    1959 

 

31- Alfabetische klappers op de akten van de Burgerlijke stand, 

32 1933-1960.  2 banden. 

N.B. Klapper 1913-1932: zie inventaris gemeente-archief 1816-1930. 

31.  1933-1950 

32.  1951-1960 

 

33 Stukken betreffende de verandering van geslachtsnamen, 1950, 1957-

1959.    1 omslag. 

 

34 * Stukken betreffende erkenning, ontkenning en wettiging van 

kinderen, 1943-1959.   1 omslag. 

 

35 * Stukken betreffende huwelijk en echtscheiding, 1941-1957. 

1 omslag. 

 

36 Stukken betreffende verklaringen van overlijden van in de oorlog 

omgekomen personen, 1943-1952.   1 omslag. 
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BIJLAGE B       LIJST VAN AFBEELDINGEN EN ILLUSTRATIES 

 

 

1. Franse parachutisten bevrijden Oosterwolde op 13 april 1945. 

2. Viering van de bevrijding vóór hotel "De Gouden Klok" te 

Oosterwolde op 14 mei 1945 )zie inventarisnummer 31. 

3. Luchtfoto van Oosterwolde, genomen op 7 juni 1950 (KLM-Aerocarto). 

4. Gemeenteraad bijeen in de vergadering van 27 februari 1931. 

5. Burgemeester G.A. Bontekoe, gemeentesecretaris R. Oosterwijk en 

wethouder A.K. Zwart. 

6. Burgemeester E. van Douwen. 

7. Publicatie Militair Gezag. 

8. Appelscha, bij de kale duinen. 

9. Klokkestoel te Langedijke. 

10. Gemeentehuis aan de Brink te Oosterwolde, ± 1946. 

11. Het gebouw van Openbare Werken aan de Quadoelenweg te Oosterwolde, 

met het rijdend materieel, ± 1950. 

12. H.M.Koningin Juliana bezoekt Donkerbroek op 18 maart 1958. 

13. Gedenktegel in café-restaurant "Het Witte Huis" te Donkerbroek ter 

herinnering aan het koninklijk bezoek op 18 maart 1958. 

14. Publicatie van de burgemeester d.d. 18 september 1940 inzake 

identiteitsbewijzen (uit: inventarisnummer 357). 

15. Ingebruikneming van de waterleiding te Oosterwolde op 23 maart 

1955. 

16. Het oude zwembad "De Tjonger" bij Donkerbroek, ± 1937. 

17. Begin van de aanleg van de riolering te Oosterwolde op 2 februari 

1955. 

18. Oude woningen aan de Aekingaweg Appelscha (afgebroken). 

19. Oude woningen  Appelscha. 

20. Brand in het gebouw van de Coöperatieve Aankoopvereniging te 

Oldeberkoop op 12 september 1954. 

21. Turfgraverij in Appelscha. 

22. Brug in het centrum van Haulerwijk, ± 1937. 

23. Brug in het centrum van Waskemeer, ± 1953. 

24. Publicatie zomerdienst 1938 busonderneming HABO Haulerwijk. 

25. Begin aanleg industrieterrein te Oosterwolde, 1959. 

26. Krantenknipsel uit "De Nieuwe Ooststellingwerver" 

d.d. 31 oktober 1947 ovr "wilde bokken". 

27. Beelden van de schade, die een windhoos aanrichtte te Haulerwijk op 

27 augustus 1950. 

28. Beelden van de schade, die een windhoos aanrichtte te Haulerwijk op 

27 augustus 1950. 

29. Openbare lagere school te Fochteloo, 1960. 

30. Bouw openbare lagere school aan de Buttingasingel te Oosterwolde. 

31. Bekendmaking van waarnemend burgemeester Vondeling in verband met 

beëindiging van de oorlog, 9 mei 1945. 

32. Folder van de Nederlandse Arbeidsdienst. 

33. "Waarschuwing" van burgemeester L. Kok over in verband met 

tewerkstelling van arbeiders in Smilde, 11 oktober 1944. 

34. Plakkaat in verband met de vrijstelling van vordering van klokken 

te Fochteloo, april 1940.  

 


