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De eerste ondertekenaar,

H. Veldman, teamleider BV Ondersteuning

A.J. Kastelein

De inhoud daarvan is nader beschreven in de hierbij als bijlage opgenomen toegang.

r V
1

H. Veld eïein

die verklaart als beheerder van de archiefbewaarplaats van gemeente Meppel 
daarin te hebben opgenomen ter verdere bewaring:

Meppel, 20 december 2019 
De eerste ondertekenaar.

Meppel, 20 december 2019 
De tweede ondertekenaar,

verklaart namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel 
te hebben overgebracht naar de tweede ondertekenaar.

Zonder beperkingen aan de openbaarheid
Aan de raadpleging van de in de toegang beschreven documenten zijn verder geen 
beperkende bepalingen verbonden en het gehele bestand is openbaar te raadplegen.

Inventaris III inzake commissies, diensten en instellingen, 1814-1972 en 
gemeentesecretaris, (1633) 1852-1928 (1957), met een omvang van 63 strekkende 
meters.

VERKLARING VAN OVERBRENGING
conform artikel 9, derde lid, van het Archiefbesluit 1995

Bijlage
Inventaris III inzake commissies, diensten en instellingen, 1814-1972 
en gemeentesecretaris, (1633) 1852-1928 (1957)
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Inventaris III,  
voorlopige inventaris van het archief van de Gemeente Meppel, 
periode (1633) 1814-1928 (1972) 
 
commissies, diensten en instellingen, 1814-1972 
gemeentesecretaris, (1633) 1852-1928 (1957) 
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Verantwoording  
In 1974 is door ondergetekende een lijst (nr. 135/76) van een aantal los in de archiefbewaarplaats 
aangetroffen bescheiden opgemaakt. Later bleek, dat er ook nog een aantal meters niet 
geïnventariseerde wèl verpakte bescheiden aanwezig waren, die globaal per onderwerp bij elkaar 
stonden. Voor het grootste deel waren dit archieven van commissies en andere gemeentelijke 
instellingen. Voorts bestond er geen overzicht van de series archiefbescheiden van de 
gemeentesecretarie vanaf 1852-1928. Ter voorziening hierin is deze voorlopige inventaris opgemaakt.  
Het voorlopige karakter van deze inventaris ligt in de volgende onvolkomen heden. 
Over de periode 1814-1851 was er al een inventaris, opgemaakt door J.G.C. Joosting, in V.R.O.A. 
1916. Een aantal stukken uit die periode is nu aangetroffen en deze stukken zouden dus in de 
inventaris Joosting moeten worden opgenomen. In de bundels stukken betreffende bepaalde 
onderwerpen komen stukken voor, genummerd als bijlagen tot de handelingen van burgemeester en 
wethouders. Deze stukken zouden consequent tot die serie moeten worden teruggebracht. De 
inventaris van de dossiers volgens code Lakeman (1908-1928) is niet opnieuw bewerkt, maar het 
gehele bestand is onder de “stukken van algemene aard” opgenomen. Een aantal afzonderlijk 
beschreven stukken had in dit dossierbestand moeten worden gevoegd. Verder zijn de omschrijvingen 
in de dossierinventaris te vaag. Ook stukken van v66r 1814 zijn, voor zover aangetroffen, gelaten 
waar zij waren. Veel beschrijvingen in deze inventaris zouden nauwkeuriger moeten zijn, maar 
tijdgebrek maakte dat onmogelijk.  
De voorlopige inventaris begint met de archieven van commissies en instellingen, hoewel het archief 
van de gemeentesecretarie voorop behoort te staan. Mijn werkwijze is geweest: eerst de niet-
secretariestukken apart zetten, deze °vreemde’ elementen beschrijven, en dan de kern van het archief 
aanpakken. Gebruikelijk - en beter - is, om bij eerste inventarisatie slechts een voorlopige nummering 
aan te brengen, en later, in volgorde van belangrijkheid de archieven opnieuw te nummeren. Hiertoe 
bezit de inspectie geen mankracht. Om dezelfde reden zijn de series notulen, financiële bescheiden 
etc. niet genummerd, noch systematisch op hun inhoud gecontroleerd; in de inventaris zijn deze 
opgenomen met een - in de marge, en is de plaats in de stellingen globaal aangegeven; verder zijn 
tijdens de inventarisatie enkele stukken van plaats veranderd, waardoor nummers zijn vervallen en 
elders tussengeschoven; dit om de systematiek te bevorderen. Uit de losse stukken en commissie-
archieven zijn gemakkelijk te selecteren stukken ter vernietiging afgezonderd. Voor de grote serie 
bijlagen B en W en dossiers Lakeman was dit al omstreeks 1960 gebeurd door secretariepersoneel. 
De serie bijlagen tot de rekening is nog niet geselecteerd. Enkele stukken behoorden niet onder het 
gemeentebestuur van Meppel; deze zijn in overleg overgebracht naar Ruinerwold en Beilen, waar zij 
thuishoren.  
De materiële verzorging is niet afgewerkt. Nieuwe mappen zijn zuurvrij, maar de stukken, die in oude 
mappen zijn gelaten, moeten alsnog van nieuwe, zuur- en metaalvrije omslagen worden voorzien. De 
delen zijn genummerd door middel van losse kartonnen stroken, in plaats van door etiketten.  
Het eindjaar van de inventaris voor het secretariearchief is bepaald door de invoering van het 
dossierstelsel volgens code V.N.G. per 1 januari 1929. Voor de andere instellingen is dit bepaald door 
het jaar van opheffing, of het moment, waarop er een leemte in de serie optrad; dit was bij de meeste 
raadscommissies ca. 1952 het geval.  
 
September 1980.  
drs. A.J.M. den Teuling  
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Raadscommissies  
 
Commissie van bijstand in het beheer der gasfabriek later gasfabriek en telefoonbedrijf, later 
lichtbedrijven, later technische bedrijven. (1858) 1902-1970.  (11 dozen) 
1-9  Besluiten, 1902-1910 en notulen, 1910—1952, 1959—1970.  7 delen en 2 omslagen 
 Met index. 1936—1952.  
 N.B. Uit het deel 1952 is het gedeelte na 18 juli uitgescheurd.  
 De index verwijst echter niet naar latere notulen. Tussen 1942 en 1946 is niet vergaderd.  
 
10-11  Notulen, uitsluitend betreffende het telefoonbedrijf, 1905—1926.  2 delen 
 
12  Presentielijst. 1961-1967.  1 schoolschrift 
 
13  Agenda’s van ingekomen en verzonden stukken, 1930-1934.  2 katernen 
 
14-25  Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1908-1952.  12 omslagen 
 
26-27  Ingekomen en minuten van verzonden stukken uitsluitend betreffende het telefoonbedrijf, 

1901—1927.  2 omslagen 
 
28  Stukken betreffende de bouw van een gasfabriek, 1858-1861.  1 omslag 
 N.B. Gedeponeerd bij de gascommissie. Merendeels niet geagendeerde stukken, gericht 

aan het gemeente bestuur.  
 
29  Stukken betreffende uitbreiding van de gasfabriek, 1903-1904.  1 omslag 
 
30-32  Balans, rekening (-courant, met de gemeente), kasboeken, vanaf 1912 bijboeken van 

inkomsten en uitgaven van de gasfabriek, 1890-1923.  3 dozen 
 N.B. Niet compleet. Onder meer jaarstukken 1907, 1911, 1916-1919 en 1921-1923 

ontbreken. De hoofdboekhouding is als bijlage overgelegd. 
 
33-34  Jaarrekening, rekening betreffende uitbreidingen, balans en bijboeken, later ook 

journalen van ontvangsten en uitgaven van het telefoonbedrijf, 1902-1926.  
 Abonnementslijsten 1914-1926.  2 dozen 
 N.B. Niet compleet. Onder meer ontbreken jaarstukken 1908. Uit de opschriften op de 

dozen bleek niet, dat deze stukken tot het commissie-archief hebben behoord. Op de 
stukken tot 1907 staan wel de kenmerken als ingekomen stuk en bijlage bij de notulen B 
en W vermeld. Naar analogie van nr. 30-32 is aangenomen, dat het hier om commissie-
archief gaat.  

 
Commissie van bijstand voor het grondbedrijf. 1917-1924  halve doos 
 
34 Stukken betreffende aan- en verkoop van onroerende goederen, 1917-1941. 
  3 omslagen 
 
35 Bijboeken van ontvangsten en uitgaven van het grondbedrijf. 1917-1924. 1 omslag 
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Levensmiddelencommissie,  
Vanaf 1919 de Commissie van bijstand voor het levensmiddelenbedrijf. 1915-1920.  
 
36-42 Notulen, 1915-1920. 6 schoolschriften en 1 deel 
 
43 Ingekomen stukken, 1919-1920. 1 omslag 
 
44 Minuten van verzonden stukken, 1919-1920. 1 omslag 
 
45 Agenda van ingekomen en verzonden stukken, 1919-1920. 1 schoolschrift 
 
46 Rekening, 1916, en dag- en grootboek, 1915-1916, van het levensmiddelenbedrijf. 
  1 omslag 
 
Electriciteitscommissie, 1917-1920 
 
47 Notulen. 1917-1920. 1 deel 
 
Ziekenhuiscommissie, 1925-1928 
 
48 Notulen, 1925-1927. 1 schoolschrift 
 
49 Ingekomen en minuten van verzonden stukken. 1925-1928. 1 omslag 
 
Commissie van bijstand in het beheer van de dienst der gemeentewerken. 1928-1947. 
 
50 Notulen, 1928-1947. 1 deel 
 
Commissie voor de gemeentereiniging, 1928-1941. 
 
50bis Notulen, 1928-1941. 1 deel 
 
Commissie van bijstand in het beheer der gemeentefinanciën, 1932-1952. 1 doos 
 
51 Notulen, 1929-1939. 1 omslag 
 
52 Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1929-1939.  1 omslag 
 
53-54 Notulen, agenda’s, ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1946-1952. 
  2 omslagen 
 
55 Presentielijst, 1932-1939.  1 schoolschrift  
 
Commissie tot regeling der geschillen tussen de gemeente Meppel en de Drentsche Kanaal 
Maatschappij, 1850-1873.  Zie inventarisnummers. 409-410. 
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Gemeentelijke instellingen met een specifieke taak  
 
Gemeenteontvanger, 1814-1868.  3 dozen 
 
56-57  Begrotingen met memories van toelichting en andere bijlagen, 1820-1868. 2 dozen 
 N.B. Niet op volledigheid gecontroleerd. 
58  Rekeningen met geleidebrieven en enkele andere bijlagen, 1814-1868.  1 doos 
 N.B. Niet op volledigheid gecontroleerd. 
 
College van zetters, 1853—1927.  3 delen 
 Zie inventaris Joosting nr. 37 voor de periode 1815-1824.  
 
59-60  Notulen, 1853-1925.  2 delen 
 
61  Presentielijsten, 1882-1927.  1 deel 
 
Commissie van georganiseerd overleg voor de werklieden in dienst der gemeente Meppel. 1927-1931. 
 
62  Verordening, reglement, ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1927-1931. 
  1 omslag 
 
Commissie van advies voor personeelsaangelegenheden, 1931-1936. 
 
63 Verordeningen, reglementen, ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1931-1936. 
  1 omslag 
 
Gemeentelijk telefoonbedrijf, 1902-1927. 2 dozen 
 
64 Balansboek, balans 1902-1915, 1919-1926, verlies- en winstrekening, 1916-1926.  
  1 deel 
 
65-69  Grootboek, 1903-1904, 1911-1927.  5 delen 
 
70 Memoriaal, 1902-1904.  1 deel 
 
71  Journaal, 1923-1927.  1 deel 
 
Schuttersraad en kapitein-commandant der dienstdoende schutterij, 1852-1906.  1 doos 
 N.B. Zie mv. Joosting nrs. 75, 76, 89 en 90 voor de periode 1830-1851. De kapitein-
commandant was tevens voorzitter van de schuttersraad.  
 
72-73  Ingekomen stukken, 1852-1865.  2 omslagen 
 
74  Begroting, 1852-1880.  1 omslag 
 
75-76  Rekening, 1850-1878. Rekening met bijlagen. 1900-1906.  2 omslagen 
 
Commissie ingesteld ingevolge artikel 15 der Wet op de schutterij van 11 april 1827 (Stb. 17), 
Commissie van designatie11. 1845-1903.  
 N.B. Zie voor de periode 1814-1851 de mv. Joosting nr. 74. 
 
77-79  Notulen, 1845-1903.  3 delen 
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Huurcommissie, 1917-1924.  ½ doos 
 
80  Notulen, 1917-1919.  1 deel 
 
81  Registers van uitspraken, 1918-1922.  2 katernen 
 
82  Register van ingekomen stukken, 1917-1924.  1 katern 
 
83 Documentatie ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie, 1917-1918.  
  1 omslag 
 
Distributiedienst. 1917-1920.  1 doos 
 
84 Distributiebode, ingebonden publicaties, 1917-1919.  1 band 
 
85 Grootboek, 1919-1920.  1 deel 
 
86 Debiteurenboek, 1919-1920.  1 deel 
 
87 Produktenboek, specificaties van grootboekrekeningen voor producten, 1919-1920.  
  1 deel 
 
Distributiedienst, 1939-1949. 
 
88  Begrotingen met bijlagen, 1939-1949.  1 omslag 
 
Plaatselijke landbouwcommissie, 1918-1919. 
 
89  Stukken betreffende de uitvoering van Scheurwet en Teeltregeling, 1918-1919. 1 omslag 
 
Gemeentelijke koopmansbeurs, 1919.  
 
89bis Kasboek, 1919.  1 deel 
 
Marktcommissie, 1932-1940.  
 
90  Notulen, 1932-1940.  1 omslag 
 
91  Presentielijst, 1932-1940.  1 schooischrift 
 
Archief van burgerlijk armbestuur, (1855) 1856-1937.  2½ meter 
 
Stukken van algemene aard  

 
92-104  Notulen, 1856-1909, 1925-1933.  13 delen 
 
105-106  Klappers op de notulen, 1856 en 1857.  2 delen 
 
107-114  Ingekomen stukken, 1856-1864, 1904-1913.  8 omslagen 
 
115-116  Agenda’s van ingekomen stukken, afschriften van enkele belangrijke ingekomen stukken, 

1856-1865, 1879-1903.  2 delen 
 
117-119  Registers, deels agenda’s van verzonden stukken, 1856-1865, 1872-1908. 
  2 delen en 1 katern 
 
120-123  Klappers op de ingekomen en verzonden stukken, 1856-1865.  4 delen 
 N.B. De twee oudste delen zijn niet gedateerd. De klappers betreffen de nrs. 107-111, 

115 en 117.  
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Stukken betreffende bijzondere onderwerpen  
 
Organisatie, financiën 

 
124  Rapporten betreffende scheiding van het gemengde kerkelijk en burgerlijk armbestuur, 

1855-1856. Afschriften.  2 stukken 
 
124a  Rekeningen, 1856—1908.  1 omslag 
 
125 Tabellarisch kasboek, 1917-1933.  1 deel 
 N.B. Niet in doos.  
 
126  Kasboek voor de kleine kas, 1914-1937.  1 deel 
 
Taakvervulling 

 
127-142  Staten van wekelijkse uitbetalingen, 1856—1872.  16 delen  
 N.B. Niet in doos 
 
143-147  Staten van wekelijkse uitbetalingen, 1929—1933.  5 dozen  
 
148-150 Steunregisters, Registers van uitbetalingen, ingedeeld per ontvanger van steun, 1904-

1912, 1933.  3 delen  
 
151  Klapper van bedeelden, betreffende een niet meer aanwezig register, tweede helft 19e 

eeuw.  1 deel  
 
152  Register van uitgaven voor bedeling van elders domicilie van onderstand hebbende 

personen, 1859-1875.  1 deel  
 
153  Rekeningcourantboek met gemeenten, betreffende uitbetaalde onderstand van te Meppel 

gedomicilieerden, 1866-1870.  1 deel  
 
154  Alfabetisch register van elders wonende, in Meppel domicilie van onderstand hebbende 

bedeelden, 1859-± 1870.  1 deel  
 
155  Rekeningcourantboek met gemeenten betreffende te Meppel wonende, elders domicilie 

van onderstand hebbende bedeelden, 1865-± 1870.  1 deel  
 N.B. Niet in doos.  
 
156  Rekeningcourantboek betreffende verleende voorschotten, 1932—1933.  1 deel 
 
157-158  Kasboeken van inkomsten en uitgaven voor het karremanschap, 1858-1860. Tevens 

kladstatistieken betreffende diverse categorieën bedeelden, 1889, en (klad?) register van 
uitbestede kinderen, 1881-1890, en van in het ziekenhuis opgenomen bedeelden, 1890-
1892.  2 delen 

 N.B. Het karremanschap (vuilnisophaaldienst) is vermoedelijk een soort sociale 
werkvoorziening.  

 
159  Register van betaalde rekeningen aan dokters en apothekers 1865—1875.  1 deel 
 
160  Register van betaalde rekeningen aan het armenhuis, ziekenhuis en voor medicamenten. 

1908—1914.  1 deel 
 
161  Alfabetisch register van verleende steun in natura. Voorin notitie betreffende de 

broodkwaliteit. 1871.  1 deel 
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Gemeentelijke werkinrichting, 1856-1914.  ½ doos 
 
162-163  Notulen van het/de bestuurscommissie, 1856-1875.  2 delen 
 
164-165  Kasboeken, 1858-1883.  2 delen 
 
166  Reglementen, 1856-1914.  1 omslag 
 
Gemeentelijke bank van lening, 1852-1855. 1 doos 
 
167-168  Registers van beleende panden, 1852-1855.  2 delen 
 
Directeur van het gemeente ziekenhuis, 1919-1937.  1 doos 
 
168a-169  Correspondentie met het gemeentebestuur, 1919-1937.  2 omslagen 
 
170  Correspondentie met de rijksinspectie volksgezondheid, 1921-1927.  1 omslag 
 
171  Stukken betreffende benoeming en ontslag van verplegend Personeel, 1919-1930.  
  1 omslag 
 
172  Stukken betreffende cursussen voor het personeel, 1921-1928.  1 omslag 
 
173  Stukken betreffende begrotingen, 1919-1930.  1 omslag 
 
174  Kasboek, 1932-1937.  1 deel 
 N.B. Niet in doos.  
 
175  Inventarissen van goederen, 1927-1933.  1 omslag 
 
176  Stukken betreffende gebruik van een röntgeninstallatie en hoogtezon, 1923-1930. 
   1 omslag 
 
177  Register van opgenomen patiënten, 1919-1937.  1 deel 
 N.B. Niet in doos.  
 
178  Lijst van patiënten opgenomen in dagverblijf, 1924.  1 stuk 
 
179  Correspondentie met geneeskundigen betreffende patiënten, 1921-1923.  1 omslag 
 
180  Correspondentie met de Rijksverzekeringsbank betreffende patiënten, 1920-1927. 
  1 omslag 
 
181  Stukken betreffende de Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose te Meppel, 1923-

1929.  1 omslag 
 
182-183  Agenda’s van ingekomen en verzonden stukken, 1920-1929.  2 delen 
 
College van curatoren van het gymnasium, 1852-1859.  
 
183a Stukken betreffende het reglement, 1853, en jaarverslagen-opgaven, 1852-1853 en 1859. 1 
omslag  
 
Commissie ter nadere verzekering van het toezicht op het lager onderwijs, 1900-1926.  ½ doos 
 
184  Notulen, 1916-1926.  1 deel 
 
185  Presentielijst, verslagen en correspondentie met het gemeentebestuur, 1900-1926.  
  1 omslag 



9 

 

 
Gemeentelijke commissie voor lichamelijke opvoeding, 19171926.  ½ doos 
 
186  Notulen. 1917-1923.  1 deel 
 
187-188  Ingekomen en minuten van verzonden stukken, ingekomen documentatie, 1917-1926.  
  2 omslagen 
 
189  Kasboek, 1917-1924.  1 deel 
 
Commissie van voorbereiding van het te stichting sportpark .  
 
190  Notulen en correspondentie, 1948-1949.  1 omslag 
 
College van curatoren van de gemeentelijke gymnasiale afdeling, verbonden aan de Rijks H.B.S, 

1947-1961.  1 doos 
 
191  Notulen, 1947-1953.  1 deel 
 
192-193  Overige stukken, 1947-1952, 1956-1961.  2 omslagen 
 

Organen van intergemeentelijke samenwerking  
 
Verkeerscommissie, 1932-1933. 
 
194.  Notulen, 1932-1933.  1 omslag 
 N.B. Commissie van burgemeesters van Meppel, Diever, Dwingeloo, Havelte en Smilde.  
 
Schoolartsendienst kring Meppel, 1958-1960.  
 
195  Agenda van ingekomen en verzonden stukken, 1958-1960.  1 deel 
 

Andere overheidsinstellingen  
 
Gezondheidscommissie te Meppel, 1931-1933. 
 
196  Rekening, 1933, met bijlagen, 1931 en 1933.  1 omslag 
 
Gemeentelijke commissie voor handel en industrie, 1936-1954.  3 dozen 
 
197.  Inventaris van het archief, 1954.  1 omslag 
 
-  Notulen, verslagen, correspondentie, voor zover in nr. 197 beschreven.  3 dozen 
 
198  Agenda van ingekomen en verzonden stukken, 1938.  1 deel 
 
199  Presentielijst, 1936-1941.  1 deel 
 
200  Stukken betreffende de opheffing, 1954.  1 omslag 
 
201  Kasboek, 1936-1954.  1 deel 
 
202  Circulatie dossier. Map met documentatie ter circulatie onder de leden.  
 Documentatie over 1937-1950.  1 omslag 
 

Particuliere instellingen  
 
Comité voor de totstandkoming van een tramweg Meppel Vollenhove, 1913-1922.  ½ doos 
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203  Notulen van het comité, April 1913-1920.  1 deel 
 N.B. Zie ook nr. 205.  
 
204  Notulen van het dagelijks bestuur van het comité, 1913-1915.  1 deel 
 
205  Notulen van een vergadering, maart 1913, presentielijsten, 1913-1915, notities 

betreffende bijdragen van gemeente besturen zonder datum.  1 omslag 
 
206  Agenda van ingekomen en verzonden stukken, 1913-1922.  1 deel 
 
Commissie van onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanleggen en exploiteren van een vliegveld in 
Zuidwest-Drenthe, 1932-1940.  
 
207  Correspondentie, onderzoeksrapporten, kaarten, notulen en andere stukken. 1933-1940.  
 N.B. De burgemeester was voorzitter.  1 portefeuille 
 
Hervormde diaconie en gemengd burgerlijk en hervormd armbestuur, 1826-1856.  1 doos 
 
208  Register van uitgaande stukken, 1826-1839, rekeningcourantboek betreffende voor 

rekening van andere diaconie bedeelden, 1831-1834.  1 deel 
 
209  Register van uitgaande stukken, 1856.  1 deel 
 
210  Ingekomen stukken met bijlagen, van het gemeentebestuur van Meppel, 1840. 1 omslag 
 
211  Agenda van ingekomen stukken met klapper, 1839-1856.  1 deel 
 N.B. Ligt uit de band.  
 
Armenraad Meppel, 1920-1937.  Halve doos 
 
212 Jaarverslagen, 1914-1915, 1918-1927, 1930-1931, 1934.  1 omslag 
 Gedrukt. 
 
213-215 Dossiers betreffende onderhoudsplicht, 1932-1937.  3 omslagen 
 N.B. Alfabetisch geordend; voorin algemeen dossier. Deels afkomstig van een 

(sub)commissie onderhoudsplicht.  
 
Plaatselijk steuncomité gedemobiliseerde dienstplichtigen, 1915-1919.  Halve doos 
 
216  Ingekomen stukken, lijsten, knipsels, 1917-1919.  1 omslag 
 
217  Boekhouding, 1915-1919.  5 delen, 1 katern 
 
Plaatselijk comité ter herdenking van de mobilisatie, 1924.  
 
218  Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1924.  1 omslag 
 
Plaatselijk comité voor Belgische vluchtelingen. 1914-1915.  
 
219-224  Lijsten, ingekomen en minuten van verzonden stukken, knipsels, 1914-1915.  
  1 omslag 
 N.B. Min of meer op onderwerp geordend.  
 
Plaatselijk comité tot hulpverlening aan Oostenrijksche kinderen, 1920-1921. 
 
225  Lijsten, ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1920-1921.  1 omslag 
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Penningmeester provinciaal Drents comité voor het nationaal huldeblijk aan H.M. de Koningin, 1923. 
 
226  Ingekomen en minuten van verzonden stukken, lijst van bijdragen, verklaring van 

décharge, 1923.  1 omslag  
 
Comité “Gedenkteken 1940-1945 Meppel”, 1945-1950. 
 
227  Ingekomen en minuten van verzonden stukken, lijst van bij dragen afrekening, 1945-

1950.  1 omslag 
 
Meppeler Harmonie, en Meppeler en Brocades Harmonie, 1943-1972.  1 doos 
 
228  Notulen, 1957-1971.  1 deel 
 
229-231  Correspondentie, akten en overige losse stukken,1943-1972.  3 omslagen 
 N.B. Alfabetisch op namen en trefwoorden. 
 
232  Correspondenten en overige losse stukken van de Meppeler en Brocades Harmonie, 

1971-1972.  1 omslag  
 N.B. Chronologisch geordend.  
 
233  Notitie betreffende de overdracht van het archief aan de gemeente, 1973.  1 omslag  
 
Particuliere stukken afkomstig van J. van Regteren, geb. ± 1870 te IJsselmuiden.  
 
234  Uittreksel uit doopregister betreffende Hendrik van Wijk te Meppel en diens vader, akte 

van verlening aan Harm van Wijk van venia aetatis (handlichting), 1808, akte van ontslag 
uit de schutterij, 1822, kwitantie door volmachten van Meppel voor Geertien Jans van ‘t 
Heerenveen wegens betaling van rechten voor het burgerschap, 1776, genealogische 
aantekeningen betreffende deze personen door O. Mastenbroek (bode), 1975, en 
geleidebrief van A.R. van Regteren-Danils te Velp, 1974.  1 omslag  

 
De nummers 235-300 zijn niet, gebruikt.  
 
Archief gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, (1533)182-1928(1957) 
 
Stukken van algemene aard  

 
- Notulen van de besloten vergadering van de raad, 1852-1918.  13 delen 
 
- Notulen van de openbare vergaderingen van de raad. 1849-1931.  
 Met klappers per deel vanaf 1917.  45 delen en 1 katern 
 
- Notulen en besluiten van de burgemeester, 1844-1929.  10 delen 
 
- Notulen en besluiten van burgemeester en wethouders, 1851-juni 1931.  62 delen 
 
- Gemeenteverslagen, 1862-1942.  1 meter 
 N.B. 1862 in tweevoud. 1866 ontbreekt.  
 
- Dubbele series gemeenteverslagen, 1872-1942, niet geheel compleet, en 1904-1919. 
  1 meter 
301  Stukken betreffende het opmaken van het gemeenteverslag over 1920-1924. 
  1 portefeuille 
 
- Bijlagen tot de notulen en besluiten van de burgemeester en van burgemeester en 

wethouders. 1852-1907.  90 dozen  
 N.B. Hieruit zijn vernietigbare stukken verwijderd. Over 1906-1907 geordend volgens een 

alfabetisch genummerd rubriekenstelsel, toegankelijk via de index.  
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- Agenda’s van ingekomen stukken, 1855-1905.  9 delen 
 N.B. Stempels betreffende vernietiging te eniger tijd geplaatst.  
 
- Registers, deels agenda’s van uitgaande stukken, 1862-1907.  7 delen  
 N.B. 1905 ontbreekt.  
 
- Register van geheime uitgaande stukken, 1906-1911, 1928.  1 deel 
 
-  Register van uitgaande stukken betreffende routine zaken, voornamelijk militie, bevolking, 

betalingsverkeer. 1905-1911.  1 deel 
 
- Indices op besluiten van raad, burgemeester, burgemeester en wethouders en 

Ingekomen en uitgaande stukken, 1853-1907. 21 delen 
 De indexen geven een ingang op de bijlagen zie nr. 301 
 

- Indicateurs, 1908-1928.  21 banden 
 N.B. Ingedeeld volgens het alfabetisch rubriekenstelsel Lakeman.  
 
302-304  Alfabetische trefwoordenlijsten bij de rubrieken Lakeman.  3 omslagen 
 N.B. De band ligt, met de dossierinventaris los in de 1 band  
 
- Agenda’s van uitgaande stukken, 1908-1931.  10 delen 
 
- Agenda van uitgaande stukken van de burgemeester. 1919-1935.  1 deel 
 
- Stukken, geordend volgens het alfabetisch rubrieken, stelsel Lakeman. 1908-1928. 
  151 dozen 
 N.B. Hieruit is ± 1960 systematisch vernietigd. De nummers op de dozen kloppen niet 

geheel met de inhoud. De dozen zijn niet vol. Zie voor deze stukken Inventaris II 
 
- “Dossierinventaris”, na 1928, met vermelding van vernietiging van stukken, 1960.  
  1 omslag 
 
305  Repertoires van aan recht var registratie onderworpen akten. Oktober 1850-oktober 

1861, april 1867-september 1901, aantekeningen van “gezien” door de ontvanger tot juli 
1917.  1 omslag 

 N.B. Zie voor de periode november 1861-maart 1867 de noot bij nummers, 306-312.  
 
306-312  Akten, genummerd 1 tot en met 407 volgens de repertoires, en vervolgens door tot 513. 

1850-1933.  6 dozen 
 N.B. De akten betreffen allerlei onderwerpen behalve onroerendgoedtransacties; 

voornamelijk benoeming van functionarissen, aanbesteding Openbare Werken, uitgifte 
grafruimten. De periode november 1861- maart 1867 ontbreekt., daarvoor is nr. 307 
gereserveerd.  

 
313  “Overeenkomsten van verschillende aard”, akten met lijst, 1864, 1902, 1907-1928.  
  1 band 
 N.B. Zie de noot bij 306-312. De meeste akten betreffen het onderhoud van 

gemeentegebouwen, stroomleverantie en hulpmiddelen voor de dienst. Zie ook nrs. 315-
318 en 322.  

 
- “Diverse overeenkomsten”. Met lijst, 1924-1957.  1 ordner 
 N.B. Zie ook nr. 322. 
 
314  Verordeningen, 1852-1864. Gedrukt.  1 omslag 
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Stukken betreffende bijzondere onderwerpen  
 
Indeling, straatnamen  
 
314a  Verordeningen betreffende de indeling van de gemeente, straatnaamgeving en enkele 

bijlagen, 1908-1909.  1 omslag 
 
Eigendommen  
N.B. Zie ook de inventarisnummers, 403-412.  
 
315  “Nota der van de heer Ditt overgenomen akten”, lijst van akten betreffende transacties 

met onroerend goed, borgstellingen van ambtenaren en schippers, 1864-1919, met latere 
kopieën en alfabetische lijst op trefwoorden.  1 omslag 

 
316-318  Akten betreffende transacties met onroerend goed en borgstellingen van ambtenaren en 

schippers, 1830-1921. Retroacta vanaf 1788 (meest in zeer slechte staat). Diverse 
andere akten, gespecificeerd inventarisnummer. nr. 315. Onder nr. 29 “Akoord ingegaan 
met het Carspol Meppel wegens de onbelemmerde(n) uitweg over de wheemegront’ 
1796 en “grontscheiding” betreffende hetzelfde gebied 1797, met retroacta vanaf ca. 
1720.  3 banden 

 N.B. Zie ook bijlage II. 
 
- Akten betreffende transacties met onroerend goed, 1921-1930. Met lijsten.  
  1 doos en 1 omslag 
 
319  Retroacta bij door de gemeente Meppel van de fam. Van Sloten aangekochte grond, 

1874-1917.  1 omslag 
 N.B. Transactie vermoedelijk ± 1940.  
 
320-322  Akten van verhuur van gemeente-eigendommen, 1887-1906, 1901-1922 met lijst 

betreffende Papaverstraat en ‘t Hofje, en diverse akten, 1917, 1922-1939, met 
onvolledige lijst.  1 omslag en 2 banden 

 N.B. De band nr. 322 ligt vrijwel uit elkaar. 
 
- Akten van verhuur, met lijst, 1928-1949.  1 portefeuille 
 
323  Staten van gemeente-eigendommen, 1852-1874.  1 omslag 
 
324  Stukken betreffende in bewaring geving van effecten, 1917, 1928.  1 omslag 
 
325.  Brandverzekeringspolissen, met bijlagen, 1882-1917.  1 omslag 
 N.B. Niet gesorteerd.  
 
Financiën, belastingen, kadaster  
 
326-329  Begroting, met rnemorie van toelichting, 1869-1928.  3 dozen, 1 omslag 
 N.B. Niet op volledigheid gecontroleerd. Ontbrekende exemplaren kunnen zich onder de 

bijlagen tot de rekening bevinden.  
 
330  Gemeenterekening, 1890-1909.  1 band 
 
- Rekening en bijlagen tot de rekening. 1852-1928.  158 dozen 
 N.B. De inhoud is niet systematisch gecontroleerd. De rekening is niet overal aanwezig. 
 
331  Journaal van ontvangsten voor de hoofdelijke omslag ten behoeve van de 

nachtwachtdienst, 1868-1870, 1873, 1875, 1882, 1887-1891.  11 katernen 
 N.B. Niet  in doos.  
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332  Register van patentschuldigen, 1871-1872.  2 delen, 4 katernen 
 N.B. Niet in doos  
 
333  Journaal van ontvangsten voor de hoofdelijke omslag, schoolgeld en hondenbelasting, 

1852.  1 katern 
 
334  Journaal van ontvangsten voor de hondenbelasting, 1846-1849.  1 omslag 
 
335  Kohier voor de schoolgelden, 1852-1853.  1 deel 
 
- Oorspronkelijke en suppletoire aanwijzende tafels, kadastrale leggers, percelenregister 

nr. 71, 1830-1888.  12 delen 
 N.B. De sinds 1889 bijgehouden reeks berust nog bij de dienst gemeentewerken. 
 
Hulpmiddelen, personeel  
N.B. Zie ook de nrs. 315-318.  
 
336-337  Inventarissen van de archieven en documentaire collecties,1858-1875.  2 delen 
 
338  Verzekeringspolis betreffende het paard van de dienst Gemeentereiniging, 1913. 1 stuk 
 
339  Verzekeringspolis tegen frauderisico ten aanzien van de boekhouder van de gasfabriek, 

met akte van borgstelling door de tussenpersoon, 1909.  2 stukken 
 
340  Verzekeringspolis betreffende ongevallenrisico van het brandweerpersoneel, 1916, met 

staat van de brandweerlieden, 1912.  2 stukken 
 
Verkiezingen  
N.B. Behandeld door afdeling II.  
 
341  Lijsten van kiezers voor de gemeenteraad, 1850-1887.  4 delen 
 N.B. Niet in doos.  
 
342  Lijsten van kiezers voor provinciale staten, 1850-1889.  4 delen, 2 katernen 
 N.B. Niet in doos 
 
343  Lijsten van kiezers voor de Tweede Kamer, 1850-1889.  4 delen, 2 katernen 
 N.B. Niet in doos.  
 
344-346  Opgaven door de gemeente-ontvanger c.q. ontvanger der directe belastingen van 

belastinggegevens, van belang bij het samenstellen van kiezerslijsten, 1850, 1864-1911. 
 2½ doos 

 
346a  Processen-verbaal van opening van stembriefjes, 1851-1855. Deels afschriften. 1 omslag  
 
Bevolking, burgerlijke stand  
N.B. Behandeld door afdeling II.  
 
347-349  Register, geleidelijk aan agenda van verzonden stukken 1911-1920, 1928-1936. 3 delen 
 
350 Register en agenda van verzonden stukken betreffende de burgerlijke stand, 1910-1926. 1 deel 
 
350a  Stukken betreffende bevolkingsstatistiek, 1907-1915.  1 omslag 
 
- Registers van de burgerlijke stand. 1811-1882.  3 meter 
 
- Bevolkingslijsten. 1819 (?) 9 delen 
 N.B. Genummerd 1-9; het jaartal 1819 staat op de titelpagina van nr. 9; vermoedelijk zijn 

de registers echter ouder, ± 1800.  
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- Wijkregisters/bevolkingslijsten, genummerd 10-21, 1826.  12 delen  
 
- Wijkregisters/bevolkingslijsten, genummerd 22-29, 1830-1849.  8 delen 
 
- Bevolkingsregister, genummerd 30-42, 1850-1861.  13 delen 
 N.B. Nr. 43 niet aanwezig, vermoedelijk verkeerde nummering, daar de serie compleet 

lijkt.  
 
- Bevolkingsregister, genummerd 44-48, 1862-1872.  5 delen 
 
- Bevolkingsregister, genummerd 49-58, 1873-1889.  10 delen 
 
- Bevolkingsregister, genummerd 59-71, 1889-1901.  13 delen 
 
- Bevolkingsregister, genummerd 72-89. 1901-1930.  18 delen 
 
- Klappers, dienstbodenregisters, 1850—1930.  14 delen 
 
N.B. Totale omvang bevolkings-, wijkregisters etc.  5 meter 
N.B. De gebruikelijke serie gezinskaarten ontbreekt. In 1936 zijn persoonskaarten met terugwerkende 
kracht ingevoerd. 
 
- Klappers op alle wijk- en bevolkingsregisters, vanaf 1819-1930. Opgemaakt ± 1970.  
  1½ meter 
 
351  Registers van ingekomen en vertrokken personen, getuigschriften van 

woonplaatsverandering, 1900-1922, 1923-1930.  7 delen en 3 dozen  
 N.B. De delen niet in doos.  
 
351a, b  Registers van afgegeven getuigschriften van woonplaats- verandering. 1913-1918, 1924-

1929.  2 delen 
 
352  Akten, waarbij medici de doodsoorzaken van overledenen aangeven. 1918-1930. 1 doos 
 N. B. Doktersbriefjes, Verklaringen van overlijden.  
 
Militaire zaken 
N.B. Behandeld door afdeling II.  
 
353  Agenda van ingekomen stukken betreffende de militie, 1914, 1919.  1 deel 
 
354-356  Register, tevens agenda van verzonden stukken betreffende de militie, 1914-1916, 1921-

1927, 1931.  2 delen, 1 katern 
 
357  Reglement ter uitvoering der wet op de nationale militie, 1863, door bijschriften en 

ingeplakte knipsels bijgewerkt tot 1897.  1 deel 
 
358  Lijsten van dossiers betreffende dienstplicht, ca. 1920.  2 stukken 
 
358  Inschrijfregisters, alfabetische naamlijsten betreffende de militie, 1849-1919. Staten van 

opgeroepenen, 1849-1862, Lotingsregisters. 1863-1919.  15 banden, 1 katern 
 N.B. Niet in doos. Nr. 358 abusievelijk 2 maal gebruikt.  
 
359  Registers van verlofgangers van de militie, 1895-1897, 1906-1910, 1912-1919.  
  3 katernen, 1 band, 8 delen 
 N.B. Niet in doos.  
 
360-361  Inschrijfregisters van schutterplichtigen, 1852-1902.  2 dozen 
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362-363  Alfabetische lijsten van schutterplichtigen, 1852-1902.  2 dozen 
 N.B. Ontbreken 1864, 1885 en 1886.  
 
364-365  Lijsten van schutterplichtigen van de eerste ban, 1852-1906.  2 dozen 
 
366  Lotingsregisters voor de schutterij. 1851-1902.  52 katernen 
 N.B. Niet in doos.  
 
367-369  Algemene rol van schutterplichtigen, 1851-1902.  3 dozen 
 
370  Bijzondere rol van op te roepen schutters, 1856-1902.  1 doos 
 
371  Lijsten van dienstdoende schutters, 1828, 1835, 1836, 1838, 1843, 1845-1906.  1 doos 
 
372  Inschrijfregisters voor de landweer, 1912, 1913, 1916-1921.  
 Bijgehouden tot 1935.  1 omslag 
 
373  Registers van landstormplichtigen, jaarklasse 1896-1922, 1913-ca. 1940.  1 pak 
 N.B. Niet in doos.  
 
Begraving  
N.B. Behandeld door afd. II  
 
374  Kasboek voor het gebruik van de lijkwagen en van dragers lonen 1875-1887. Met 

dienstroosters voor de dragers.  1 deel 
 N.B. Diaconie-archief?  
 
375-378  Registers van uitgegeven grafruimten op de algemene begraafplaats, zogenaamde 

kerkengraven en afdeling 4, ca. 1830-ca. 1923. Met enkele latere bijschrijvingen en losse 
of ingeplakte akten van overdracht tussen particuliere rechthebbenden.  4 delen 

 N.B. Los in band. Zie ook nr. 389.  
 
379-380  Registers van uitgegeven grafruimten in vak H, ca. 1910-1950. Met bijschrijvingen en 

akten als in 375-378.  2 delen 
 N.B. Zie ook nr. 389.  
 
381  Klappers bij nrs. 375-380.  1 deel 
 
382-383  Register van uitgegeven grafruimten op afd. 2,.1829-ca. 1940.  2 delen 
 N.B. Los in band.  
 
384-388  Akten van uitgiften van eigen grafruimten, 1881-1927.  5 pakken 
 N.B. Zie ook inventarisnummers. 306-312 Deze chronologisch gerangschikte akten zijn 

toegankelijk via de registers nrs. 375-380. De jongere registers (vakken L, M, N) en akten 
aangetroffen over 1934-1948 zijn bij het jongere secretarie-archief gelaten. De oudere 
akten bevinden zich in inventarisnummers 306-312  

 
 384. 1881-1896.  
 385. 1897-augustus 1910.  
 386. oktober 1910-1915.  
 387. 1916—1920.  
 388. 1921-1927.  
 
389  Akten van overdracht van grafrechten ten aanzien van eigen graven tussen particuliere 

rechthebbenden, 1899-1928.  1 omslag 
 N.B. Het merendeel van dergelijke akten bevindt zich ingeplakt of los(geraakt) in de 

registers 375-380.  
 
390  Akten van uitgifte van huurgraven, 1910-1929.  1 omslag 
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Openbare orde en veiligheid; justitie  
 
391  Register van verleende concessies en vergunningen, van politieverordeningen, staten 

van ligplaatsen van beurt- schepen, van brandkuilen, van eigenaren van boosaardige 
honden, gevonden voorwerpen (1881-1882), ijsbanen, peilstenen, 1856-1880.  1 deel 

 
391a  Registers van handelaren in goud en zilver, 1837, 1853-1888.  3 katernen 
 
392  Agenda van ingekomen stukken betreffende Justitie en politie, 1875-1903.  1 deel 
 
393-395  Registers, later agenda’s van uitgaande stukken betreffend justitie en politie, 1900-1924.  
  3 delen 
 N.B. Waarschijnlijk ontbreekt één deel van voor 1900 (paginanummering begint met nr. 

393). De delen zijn op het politiebureau aangetroffen.  
 
396  Telegram van de officier van Justitie te Assen betreffend onderzoek van moord op een 

kind. 1888.  1 stuk 
 N.B. Aangetroffen in nr. 392. 
 
399  Stukken betreffende “revolutionaire onlusten” in 1918-1919 (niet in Meppel) en de 

bijzondere vrijwillige landstorm te Meppel, 1918-1920.  1 omslag  
 
397  Register van processen verbaal van overtredingen door diligencevervoerders, 1859-

1866. 1 katern 
 
398  Register van uitslagen van onderzoek van beurtschepen, 1872-1879.  1 deel 
 
Volksgezondheid 
 
400  Stukken betreffende concessie, aanleg, exploitatie en overneming door de gemeente van 

een drinkwaterleidingnet, 1890-1920. Lijsten van stukken over 1889-1904.  1 omslag 
 
400a  Appointement van de burgemeester aan de opzichter van de Drentse Kanaal 

Maatschappij om het water in de Poele dagelijks te doen door stromen wegens de hoge 
watertemperatuur, 1854.  1 stuk 

 
401  Jaarverslag van de gezondheidscommissie voor Meppel c.a. 1904.  1 katern 
 
402  Stukken betreffende massale voedselvergiftiging door ijswafels, 1921.  1 omslag 
 
Procedure tegen de Drentsche kanaalmaatschappij (1851-1874).  
N.B. De gemeente wenste in 1854 een in 1851 met de Drentse Kanaal Maatschappij gesloten contract 
te ontbinden, wegens wanprestatie. De Drentse Kanaal Maatschappij had onder meer de eigendom 
van bruggen en sluizen verkregen, en het recht om doorvaartgelden te heffen. Dit vorderde de 
gemeente terug, aanvankelijk zonder succes, in 1866 echter met succes. In 1874 kwam men tot een 
nieuwe overeenkomst (bron: knipsel N.R.C. 9 april 1927, inventarisnummer 411). Stukken bevinden 
zich ook in de inventarisnummer. 306-312 en 316-318.  
 
403  Processtukken met inventaris, in bundels genummerd 1 tot en met 3, 1849-1857.  
  1 omslag  
 
404  Processtukken met inventarissen, in bundels genummerd 4 tot en met 6, 1633-1810, 

1860-1865.  
 N.B. De stukken 1633-1810 overgelegd ter staving van de oude eigendomsrechten op 

sluis en wateren en aangrenzende percelen.  
 
405  Stukken betreffende onvolledigheid van teruggezonden processtukken, 1857, 1869. 
   1 omslag  
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406  Stukken betreffende tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten, 1864-1870.  
  1 omslag 
 
407  Stukken, gediend hebbende bij het proces, maar niet tevoren door de burgemeester 

ingezonden. 1858-1860.  1 omslag  
 N.B. Conclusies van eis, van verweer etc..  
 
408  Afschriften van het vonnis van het provinciaal gerechtshof van Noord-Holland en het 

arrest van de Hoge Raad, met enkele bijlagen, 1860, 1862.  1 omslag 
 
409  Stukken van de raadscommissie tot regeling der geschillen tussen de gemeente Meppel 

en de Drentse Kanaal Maatschappij, 1850-1873.  1 omslag 
 
410  Door de raadscommissie vervaardigde/verzamelde afschriften van stukken betreffende 

de Drentse Kanaal Maatschappij en lijsten van uitgevoerde onderhoudswerken aan sluis, 
bruggen, wallekanten, 1850-1873.  1 omslag 

 
411  Drukwerken betreffende concessies voor en contracten niet de Drentse kanaal 

Maatschappij, 1850-1851, eenvoudig afschrift van de overeenkomst van 1874, 
krantenknipsel uit de N.R.C. 1927.  1 omslag 

 N. B. Documentatie.  
 
412  Stukken betreffende de eigendom van een stuk grond en sloot bij de sluis, 1817-1875. 

Met afschriften uit 1875 van stukken vanaf 1764.  1 omslag 
 
Waterstaat, wegen  
 
413  Legger van aan schouw onderworpen wegen en waterlossingen, 1856. Met gelijktijdig 

afschrift.  2 stukken 
 
413a  Stukken betreffende een overeenkomst met de gemeente Ruinerwold inzake verharding 

van de weg Meppelgrens met Ruinen en de heffing van tolgelden, 1853-1854. 1 omslag 
 
413b  Stukken betreffende de af koop door belanghebbenden van onderhoudsplicht voor de 

brug over de Kolderveensche Westergrift, 1854.  1 omslag 
 
Armenzorg  
N.B. De door latere beheerders aangebrachte opschriften op de delen kloppen vaak niet.  
 
414-419  Minuutbesluiten van de burgemeester en de wethouder in zak toekenning van 

onderstand aan elders gedomicilieerde armlastigen. Met klappers, 1854-1870. 6 banden 
 
420-421  Agenda van ingekomen en minuten van uitgaande stukken van/aan het gemengd en het 

hervormd armbestuur te Meppel, 1855-1859.  2 delen 
 
422-423.  Agenda’s van ingekomen stukken van andere afzenders, 18601879.  2 delen 
 
424-425  Registers van uitgaande stukken aan andere geadresseerden, 1860-1871.  2 delen 
 
426-427  Klappers op de nummers 422-425. 1855-1874.  2 delen  
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Bijlage  
 
Inventarisnummer 316, akten nr. 29.  
De akten d tot en met g zijn in slechte staat.  
 
Samenhang vastgesteld tussen (chronologisch) e (1747), g (1761), a (1796), c (1797) en b (1808). 
Nog niet geplaatst: d (tussen 1697 en 1720) en f (1740).  
 
a.  J.H. Smit en de rnunicipaliteit komen overeen dat S. een stuk grond achter zijn huis 

afstaat, op voorwaarde dat hij een vrije uitweg zal houden over de Wheeme. 1 oktober 
1796.  

b.  J.H. Wilkinge, curator over de grasvellige boedel van J.H. Smit Duysendkunst verklaart, 
dat op een publieke veilig is verkocht aan Mauwes Beukelaar Slaghuis een huis in drie 
(vroeger vier) percelen in de Stapensteeg te Meppel en een huis en erf ten zuiden 
daarvan aan de marktplaats, met behoud van zakelijke rechten volgens overeenkomsten 
van oktober 1796 (a), 27 mei 1797 (c) en overdracht van 28 mei 1765 (g), 1808.  

c.  J.H. Smit en de commissie tot de Wheeme sluiten een overeenkomst betreffende de 
plaatsing van een schuur en een rij 11leidebomen, en het gebruik van een gemene muur 
en waterlosing, 27 mei 1797.  

d.  Albert Andreyes verkoopt aan Christoffer La Cort en Jan- tien Pracken(?), echtelieden, 
een huis en “where” met servituut ten laste van de pastorie. Ondertekend door H. 
Schickhart (schultes tussen 1697 en 1720).  

e.  Roelof Vos verkoopt namens zijn huisvrouw aan Derk Kruik huis hof en “wheere” aan de 
Kerkstraat. 9 mei 1747. N.B. Gelet op de belendingen zijn d en e mogelijk buren.  

f.  Willem Jans verkoopt (?) aan      ?, 16 mei 1740.  
g.  Jan Buysman en Jan Klaes Kralen dragen het huis omschreven in e over aan J.H. Smit. 

28 mei 1765.  
 
Inv. nr. 316, akte nr. 32:  
Hierbij retroactum uit 1788.  
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