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INLEIDING

Geschiedenis van het archiefvormend orgaan

Geografische ligging
Ezinge is een Noordgronings dorp in het noordelijk Westerkwartier, ten zuiden en westen van het
Reitdiep. Dit diep is tevens de noordgrens van het Westerkwartier.
Met het dorp is bij menigeen het begrip terp, in Groningen "wierde", verbonden. Dat is vooral te danken
aan het onderzoek van prof. dr. A.E. van Giffen. Onder leiding van deze bioloog/archeoloog zijn van
1925-1934 in de wierde van Ezinge opgravingen verricht ten bate van historisch bodemonderzoek naar
het ontstaan en de ontwikkeling van wierden en hun bewoners. Het gaf hem én Ezinge nationale en
internationale bekendheid.

Ontstaan grondgebied
Kunstmatige ophogingen waarop men woonde (woonheuvels), want dat zijn wierden, zijn in dit
noordelijk deel van Nederland ontstaan omstreeks 500 voor Christus. In die tijd brak de door aanslibbing
en duinvorming ontstane zogenaamde schoorwal op een aantal plaatsen door. Het was het begin van de
vorming van een brede strook zeeklei. De Waddenzee ontstond en de toenmalige bewoners kregen last
van het zeewater, oorzaak van het eerste begin van wierden.
Gedurende een aantal perioden zijn de wierden opgehoogd, omdat de zeespiegel steeds meer steeg en
omdat het afval van de bewoners zich ophoopte. Zo werd uiteindelijk wat de wierde van Ezinge betreft
een hoogte bereikt van ongeveer 4.50 meter, met een doorsnede van 230 meter (plusminus 400 voor
Christus).
Ten aanzien van de andere wierdedorpen van de latere gemeente Ezinge, namelijk Feerwerd, Garnwerd
en Oostum, geldt een soortgelijk(e) ontstaan en ontwikkeling. 1
In de Middeleeuwen, vanaf plusminus 1200, werden zeedijken aangelegd, waardoor veel delen van het
oorspronkelijke landschap bewaard zijn gebleven.
Het wierdenlandschap wordt gerekend als het oudste cultuurlandschap van Nederland. 2
De gemeente Ezinge heeft dertig wierden geteld, waarvan tien in het geheel onbewoond.
Vanaf het midden van de 19e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog werden veel wierden geheel of
gedeeltelijk afgegraven vanwege de vruchtbare grond, die verkocht werd voor bemesting. Ook het
onderzoek van prof. Van Giffen werd door verkoop van de grond mede daaruit bekostigd.
De afgraving van wierden heeft als gunstig neveneffect gehad, dat oudheidkundige belangstelling voor
de wierden en hun bewoners gewekt werd. 3
Bevolking
Het levensonderhoud van de wierdebewoners bestond vooral uit landbouw en veeteelt, maar ook uit
visvangst en zeevaart. 4 Sinds de bedijking werden tevens boerderijen buiten de wierden gevestigd.
Enkele wierden werden verlaten, andere kregen een gewijzigde bevolking: ambachtslieden, arbeiders en
handelaren.
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Dit geldt voor vrijwel alle wierdedorpen in Noord-Groningen. Overigens zijn daar de meeste dorpen van
dit type.

Bestuur en samenstelling gemeente
In het jaar 1795 werd, na de "fluwelen revolutie" en onder invloed van de Franse bezetting van
Nederland, de Bataafse Republiek uitgeroepen. In het daaropvolgende jaar werd het onder andere
ingestelde gewest (provincie) Stad en Lande (van Groningen) verdeeld in acht districten.
In 1798 werd ingevolge een nieuwe zogeheten staatsregeling het land verdeeld in acht departementen,
met grenzen die volledig afweken van die van de historisch gegroeide provincies. Zo kwam het gewest
Stad en Lande onder het departement van de Eems. Dit departement werd verdeeld in 47 plaatselijke
besturen, te beschouwen als de voorlopers van de gemeenten. 5 De stad Groningen was daarbij
inbegrepen. 6
Vóór die tijd was van plaatselijke besturen geen sprake. Wel waren er toen de zogenaamde kerspelen:
(dorps)gemeenschappen, gebaseerd op het kerkelijk verband, die tegelijk meer dan dat omvatten, en
doorwerking hadden in het openbare leven. Immers, vrijwel de gehele bevolking behoorde tot hetzelfde
kerkverband. 7 Tot in de tweede helft van de 19e eeuw komt de benaming "karspel" (= kerspel) ten
aanzien van Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Oostum - de dorpen van de gemeente Ezinge sinds 1811 nog in de stukken voor; een blijk dat de invloed daarvan sterk geweest is. 8 Het was zelfs zo, dat voor
een groot deel van de inwoners de plaatselijke besturen slechts vreemde elementen bleven in de oude
samenleving. 9
Verder waren er als een vorm van bestuur de waterschappen - ook wel genoemd zijlvestenij, dijkrecht
enz. - en de rechters - of redgers, grietmannen - ; deze laatsten doen enigszins denken aan
hedendaagse burgemeesters. 10
Het zijn echter de kerspelen die de elementen vormen, waaruit de Groninger gemeenten territoriaal zijn
opgebouwd. Bij de vorming van de gemeenten zijn geen van de grenzen van de kerspelen opgeheven. Ze
konden ten aanzien van een bepaalde taak, bijvoorbeeld onderhoud van een weg, nog lang
voortbestaan. 11
Het op 10 april 1798 onder andere ingestelde plaatselijk bestuur van Ezinge omvatte de volgende dorpen
en inwonertallen:
Ezinge,
Feerwerd,
Garnwerd (en Klein-Garnwerd),
Oldehove,
Saaksum,
Totaal

416;
231;
443;
587;
148.
1825.

Het dorp Oostum, dat toen 63 inwoners telde, hoorde in die tijd nog niet bij het plaatselijk bestuur van
Ezinge, maar van Aduard. 12
Na een aantal pogingen tot wijziging van de indeling van 1798, die geen invloed hadden op het grondgebied van het plaatselijk bestuur van Ezinge, kwam de wijziging van 31 mei 1808, waarbij Niehove werd
toegevoegd en Klein-Garnwerd bij het bestuur van Winsum kwam. 13
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In dat jaar trad het reglement voor de gemeenten van de tweede klas - kleiner dan 5000 inwoners - in
het departement Groningen in werking. 14
Op 21 oktober 1811, na de inlijving bij het keizerrijk Frankrijk op 9 juli 1810, werden, ingevolge een
decreet van keizer Napoleon I, gemeenten definitief ingesteld. 15 De gemeente Ezinge was toen aldus
samengesteld:
Ezinge,
Feerwerd,
Garnwerd
Oostum,
Totaal

476;
265;
406;
73.
1220.

16

Wat betreft het grondgebied, dat is vrijwel geheel zo gebleven tot en met 31 december 1989, toen de
gemeente werd opgeheven ingevolge gemeentelijke herindeling. Zij werd met de gemeenten Adorp,
Baflo en Winsum samengevoegd werd tot één gemeente, die voortaan Winsum zou heten. 17
Het plaatselijk bestuur werd in 1811, hoe zou het ook anders onder de Franse invloed, "mairie"
genoemd, met aan het hoofd een "maire", de voorloper van de burgemeester. Deze werd bijgestaan door
een adjunct. Tevens kwam er een "conseil municipal" (gemeenteraad), bestaande uit tien tot dertig
leden, afhankelijk af van het inwonertal. 18
In 1819, dus na het vertrek van de Fransen in november 1813, werd de naam maire vervangen door
schout. Dat werd onder andere bepaald in een Koninklijk Besluit (KB) d.d. 7 mei 1819, waarbij het
Reglement van Bestuur voor het Platteland der Provincie Groningen werd vastgesteld. De schout werd
nu bijgestaan door twee leden (assessors) uit de gemeenteraad, die nu drie tot negen leden omvatte,
afhankelijk van het inwonertal van de gemeente. 19
Bij KB van 23 juli 1825 werd een tweede reglement als voornoemd van kracht. Nu was in plaats van
schout sprake van burgemeester, 20 die ook lid was van de gemeenteraad, bestaande uit zeven tot negen
leden, Hij werd benoemd door de koning. Uit de raad werden twee assessoren (letterlijk: bijzitters) benoemd, door de commissaris des konings, op voordracht van de burgemeester. Deze assessoren stonden
de burgemeester terzijde. De raadsleden werden benoemd door de staten der provincie, na advies van
het plaatselijk bestuur.
Later, zie hierna, werden de assessoren wethouders genoemd.
In 1851 werd, onder invloed van de Grondwet van 1848, een gemeentewet ingevoerd, waarbij de
inrichting van de gemeentebesturen geregeld werd. Deze wet werd verschillende keren meer of minder
ingrijpend gewijzigd, voor het laatst in 1994.
De strekking is heden ten dage echter nog dezelfde. De bestuurlijke organen met hun bevoegdheden,
alsmede de gemeentelijke huishouding werden in 1851 in- en vastgesteld. De wet bepaalt dat de
gemeente bestaat uit een raad, als hoofd van de gemeente. Dit is het algemeen bestuur. Daarnaast uit
een college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur. Tevens uit een burgemeester,
voorzitter van zowel de raad als het college van B en W. 21,22
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Taak en organisatie
De gemeente Ezinge is altijd maar klein geweest. Derhalve waren organisatie en taakuitvoering niet
bijzonder uitgebreid en ingewikkeld. Wel moesten uiteraard alle bestuurstaken worden uitgevoerd.
Vanzelfsprekend waren er een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders - of hun
equivalenten - met hun gebruikelijke taken. Daarnaast was er de secretarie, waarin feitelijk alle uitvoerende taken vertegenwoordigd waren, of het nu bevolkingsregistratie, comptabiliteit, archief, onderwijs
of kadaster betrof. Feitelijk was er dus slechts sprake van één afdeling.
Het aantal functionarissen was beperkt. Waar die elders veelal slechts één of enkele taken uitoefenden,
gold dat hier precies andersom.
Zo was de burgemeester meestal ook gemeentesecretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat
betekende dat de wethouder de uitgaande brieven moest mede-ondertekenen.
De secretarietaken waren eveneens gecombineerd. Een ambtenaar kon bijvoorbeeld zowel belast zijn
met comptabele zaken als met archiefzaken en/of kadastrale zaken.
Uit de stukken bleek een aantal voorkomende gemeentelijke functies gedurende de archiefperiode:
ambtenaar burgerlijke stand;
ambtenaar/klerk ter secretarie;
buitengewoon politiedienaar;
doodgraver;
geneesheer;
hulpkeurmeester vleeskeuringsdienst;
hulptelegraaf/-telefoonkantoorhouder;
ontvanger;

schatter dranklokalen;
schoolschoonmaakster;
secretaris;
vaccinateur;
(onbezoldigd) veldwachter
vroedvrouw;
wegwerker/-werkman.

Geschiedenis van het archief

Samenstelling
Een deel van het archief was seriegewijs geordend, namelijk de ingekomen stukken. Deze waren per
kalenderjaar chronologisch geordend en verpakt en gebonden in pakpapier.
Verder bestond het archief voornamelijk uit:
series van toegangen;
notulen;
kopieboeken van uitgaande brieven en deels gemeentelijk publicaties;
agenda's van ingekomen en uitgaande stukken;
kopieboeken van gemeentelijke publicaties;
(indici van) kadastrale leggers;
gemeenteverslagen;
besluitenregisters;
bevolkingsregisters.
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Vernietiging
Uit het archief betreffende de periode 1851-1931 is vrij veel vernietigd, op instigatie van burgemeester
A.H. van der Zijl. Daarvoor had hij toestemming in de vorm van een machtiging van de secretarisgeneraal van het departement van Binnenlandse Zaken, de heer mr. dr. K.J. Frederiks. 23 Deze had toen,
in de oorlogsjaren, de hoedanigheid van minister.
De vernietiging betrof de volgende categorieën:
algemene circulaires;
geleidebrieven;
aanwijzingen voor de administratie;
elders verwerkte begrotingswijzigingen;
verzoeken om inlichtingen over personen;
armenonderstand door derden;
brieven over strafbare feiten van ingezetenen.
Daartoe was geraadpleegd de "Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende
stukken in de gemeentearchieven, dagteekenende van na 1850." (13 april 1936).
Wat betreft de stukken van voor 1850 was de burgemeester hetzelfde van zins, blijkens de hierna te
noemen brief. Zover is het evenwel niet gekomen. Dat valt te staven aan het feit dat de serie ingekomen
stukken tot en met 1850 volledig aanwezig is, die van na 1850 niet. Blijkbaar werden de meeste van
deze stukken beschouwd als te zijn "van geenerlei waarde", aldus een brief d.d. 14-1-1944,
ondertekend door burgemeester Van der Zijl en wethouder P. Datema, aan de secretaris-generaal van
het departement van Binnenlandse Zaken. 24
Genoemde categorieën zijn derhalve hoogstwaarschijnlijk ruim geïnterpreteerd.
De latere functies van burgemeester Van der Zijl, te weten hoofd van het Bureau Archiefherziening van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en later secretaris van de Permanente Commissie voor Post- en
Archiefzaken 25 kunnen (mede) een verklaring zijn voor zijn persoonlijke bemoeienis met de
archiefverzorging en -vernietiging en -herordening op het gemeentehuis.
Uit het overig archief is later eveneens het een en ander vernietigd, blijkens een aantal schriftelijke
mededelingen van uit te voeren vernietiging (onder andere 7-5-1957 en 14-9-1972, beide betreffende
stukken van financiële aard).

(Her)ordening
De - overgebleven - "losse stukken" vanaf 1850, zo genoemd in een archiefinspectieverslag over
1951, 26 waren herordend volgens het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, ingevoerd in 1936.
Deze stukken zijn de niet-vernietigde stukken uit de reeds genoemde serie ingekomen stukken 18511931. Dit blijkt uit genoemd archiefinspectieverslag over 1951, alsmede uit genoemde brief d.d. 14-11944.
Een niet nader aangeduid overzicht maakt bovendien melding van het volgende: "De ingekomen stukken
van 1811 - heden, voor zoover van eenig belang, zijn thans alle volgens het registratuurstelsel der
vereeniging van nederlandsche gemeenten geborgen" 27
Vervolgens werd van de stukken van 1800-1989 één archief gevormd, geordend overeenkomstig
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genoemd stelsel, alwaar dus ook de reeds geduide losse stukken werden ondergebracht.

Bestanddelen uit andere archieven
Tevens werden bescheiden aangetroffen van twee gedeponeerde archieven: van het archief van de
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (registers) en van de Commissie van Algemeenen Onderstand in de
Gemeente Ezinge (kopie-brievenboek).
Van de voorloper van de gemeente, het plaatselijk bestuur, komen ook enkele bestanddelen voor. Het
betreft de periode 1800 - oktober 1811.
De bevolkingsregistratie geschiedt sinds 1920 door middel van een kaartsysteem.

28

Materiële toestand en huisvesting
Het archief heeft wat de fysieke toestand betreft, niet altijd in ideale omstandigheden verkeerd. Met
name in het oude gemeentehuis, annex café (!), in gebruik geweest tot 1920, waren de omstandigheden
veelal niet best.
Ter illustratie moge het volgende dienen: In een verslag d.d. 1 februari 1915 van de toenmalige
burgemeester, de heer L.W. de Blécourt, aan de commissaris van de koningin, verzucht hij onder andere,
naar aanleiding van de dringende noodzaak van de bouw van een nieuw gemeentehuis: "...de Secretarie,
een vertrek zoo pover en onbehagelijk als in onze gansche Provincie, en waarschijnlijk in ons heele land
niet is te vinden...Het geheele Gemeentehuis bestaat feitelijk uit één lokaal...en wat wel het meest
bedenkelijke is, ook als bewaarplaats voor het archief dienst moet doen...De secretarie wordt verder
door ons gedeeld met een groot aantal muizen...De registers van den Burgelijken Stand zijn wel in een
brandkast geborgen, maar deze is thans...volgepropt...Een aantal stukken, welke daarin niet meer
kunnen worden geborgen vertoonen dan ook reeds de droevige sporen dezer archivarissen." 29
In het nieuwe gemeentehuis, waarvoor de eerste plannen reeds van 1820 (!) dateren, waren de
omstandigheden aanmerkelijk beter. Een archiefinspectieverslag over 1936 meldt: "Deze kluis is droog,
licht en lucht kunnen genoegzaam toetreden; op houten stellingen langs de wanden is het archief in
goede orde opgesteld. Op den zolder, waar zich een vroeger gedeelte van het gemeentearchief bevond,
wordt thans geen archief meer aangetroffen." 30
Later evenwel verslechterden de omstandigheden wederom, vooral ten aanzien van vocht en
temperatuur. 31 Nog later, in 1994, heeft het archief bovendien waterschade geleden. Enkele
bestanddelen, met name delen en banden, dragen daarvan nog de sporen.

Verantwoording van de inventarisatie

Algemeen
Het archief bevond zich bij aanvang van de bewerking in een redelijk goed geordende staat. (zie ook
Geschiedenis van het archief) Enige tijd tevoren was een plaatsingslijst gemaakt, die aanvankelijk enige
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hulp bood bij het inventariseren. Waarschijnlijk vanwege diverse verhuizingen van het archief, was zij
echter niet meer correct. Daarnaast was de lijst niet volledig.

Vernietiging
Uit het archief zijn tijdens de inventarisatie geen stukken vernietigd. Het betreft een archief van
historisch belang, terwijl uit een deel al (te) veel vernietigd is.

(Her)ordening
De stukken, behorend bij de archiefperiode 1811-1931, en welke waren herordend volgens het
registratuurplan van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en ondergebracht in het archief "18001989" - zie Geschiedenis van het archief - zijn daaruit gelicht en wederom gevoegd bij het archief waar
ze feitelijk thuishoren. Het betrof een totaal van ongeveer 350 dossiers, waarvan een aantal kon worden
samengevoegd.
Nadat alle beschrijvingen van de bestanddelen in een electronisch bestand waren ingevoerd, werden ze
herordend. Uitgangspunt daarbij was de "Basisarchiefcode voor de gemeentelijke, regionale en
provinciale administraties" (mei 1992/augustus 1995).

Bestanddelen uit andere archieven
De beschrijvingen van de bestanddelen van de aangetroffen gedeponeerde archieven werden, feitelijk als
afzonderlijke inventarissen, achter in de inventaris opgenomen.
Enige bescheiden, afkomstig uit vreemd archief, werden afgescheiden, evenals die met betrekking tot de
periode na 1931.
In een aantal gevallen zijn stukken van na de eindcesuur (= einddatum archiefperiode) bij het archief
gelaten. Dat was als veruit de meeste stukken voor de eindcesuur dateerden.
Eveneens zijn de aangetroffen stukken van voor de begincesuur (= begindatum archiefperiode) - onder
andere enkele notulen en een kopie-brievenboek - niet afgescheiden.
Daarentegen zijn de stukken betreffende bouw- en hinderwetvergunningen betrekking hebbende op de
archiefperiode, gevoegd bij het archief van de gemeente Ezinge 1832 – 1989. Dat is gedaan omdat de
stukken praktisch vrijwel niet (geheel) waren te scheiden op de desbetreffende eind- en begincesuur.
Bovendien zouden dan vier gescheiden bestanden resteren, waarvan één zeer klein, terwijl de nu
bestaande twee bestanden in hun totaliteit te raadplegen moeten zijn; afscheiding zou meer kwaad dan
goed doen.
Iets dergelijks geldt voor het kaartsysteem waarmee de bevolkingsregistratie plaatsvindt (zie
Geschiedenis van het archief). Dat is een doorlopend geheel, reden waarom niet een deel daaruit,
betrekking hebbend op onderhavige archiefperiode, kon worden afgesplitst.
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Cesuren
De begincesuur is het jaar 1811, het jaar waarin de gemeenten definitief werden ingesteld - zie
Geschiedenis van het archiefvormend orgaan - en het jaar waarin de "Gemeenten Ezinge en Oldenhove
onder een Bestuur waren begrepen, en als Zoodanig beschouwd, Ezinge toen ook juist het middelpunt
uitmaakte; dan nadat het voormalige Gemeente Bestuur van Ezinge in den jare 1811 verdeeld is
geworden in de Gemeenten Oldenhove en Ezinge." 32
De eindcesuur is 31 december 1931. Per 1 januari 1932 namelijk werd een nieuw ordeningsplan
ingevoerd, het zogenaamde Bloemendaalse Stelsel. Dit op beperkte schaal toegepaste plan was een
eigensoortig ordeningssysteem. Blijkbaar voldeed dit niet, want per 1 januari 1936 werd het reeds
genoemde registratuurplan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingevoerd. 33

Omvang
De omvang van het als archief van de gemeente Ezinge afgestelde geheel bedroeg 17,5 meter. Nadat de
desbetreffende bestanddelen (uit andere archieven/archief na 1931) waren afgescheiden casu quo
toegevoegd (ten onrechte afgescheiden archief), resteerde 17 meter. De beide gedeponeerde archieven,
te weten het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en die van de Commissie van
Algemeenen Onderstand in de Gemeente Ezinge - zie Geschiedenis van het archief - omvatten
respectievelijk 2,5 en 0,1 meter.
Materiële verzorging en huisvesting
De bestanddelen zijn, voor zover hun afmetingen dat toelieten, alle verpakt in nieuwe, zuurvrije
omslagen en in dito archiefdozen, zonder metalen sluitingen. De omslagen en dozen zijn voorzien van
plakkers met nummers van de bestanddelen.
Ze zijn opgeslagen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Winsum. Deze bevindt zich
in het in 1995 gereedgekomen nieuwe deel van het gemeentehuis, en is voorzien van klimaatbeheersing.
De omstandigheden - relatieve vochtigheid, temperatuur, ruimtelijke plaatsing - voldoen zodoende vrij
nauwkeurig aan de voorschriften ten aanzien van archiefbewaring.
Vrij zeker kan worden geconcludeerd, dat het archief niet eerder in dergelijke gunstige klimatologische
en ruimtelijke omstandigheden heeft verkeerd. De verwachting is gewettigd, dat deze situatie van
permanente aard zal zijn.
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Noten
1. Geschrift "De gemeente Ezinge van den franschen tot den duitschen tijd' z.pl., z.n.,
z.d., dossierinventaris gemeente Ezinge, doos 69, classificatienr. -2
2. Plan "Wierdenland", blz. 1
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4. Kuiper-Wieringa, blz. 5
5. Duinkerken (1), blz. 4; Jansen, blzz. 146-147
6. Formsma, blz. 173
7. Duinkerken (2), blz. 5
8. Zie inventarisnummers 246, 337, 379
9. Formsma, blz. 176
10. Formsma, blz. 167
11. Formsma, blz. 183
12. Duinkerken (1), blz. 4; Formsma, blz. 184
13. Duinkerken (1), blzz. 5,6,8; Duinkerken (2), blz. 5; Formsma, blz. 189
14. Formsma, blz. 176
15. Formsma, blz. 179
16. Duinkerken (1), blzz. 4-5; Duinkerken (2), blz. 5; Formsma, blz. 192
17. Duinkerken (1), blz. 7
18. Formsma, blz. 178
19. Formsma, blz. 181
20. Formsma, blz. 182
21. Duinkerken (1), blzz. 11-13
22. Zie inventarisnummers 16-35 en 39-42
23. Brief d.d. 24-5-1944 secretaris-generaal departement van Binnenlandse Zaken aan de
burgemeester betreffende toestemming vernietiging archiefstukken, dossierinventaris
gemeente Ezinge, doos 150, classificatienr. -2.07.353.221
24. Dossierinventaris gemeente Ezinge, doos 150, classificatienr. -2.07.353.221
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25. Duinkerken (2), blz. 39
26. Dossierinventaris gemeente Ezinge, doos 150, classificatienr. -2.07.353.221
27. Dossierinventaris gemeente Ezinge, doos 69, classificatienr. -2
28. Archiefinspectieverslag d.d. 8-12-1937, dossierinventaris gemeente Ezinge, doos
150, classificatienr. -2.07.353.221
29. Zie inventarisnummer 217
30. Dossierinventaris gemeente Ezinge, doos 150, classificatienr. -2.07.353.221
31. Archiefinspectieverslagen d.d. 3-4-1975 en 27-7-1987, dossierinventaris gemeente
Ezinge, doos 191, classificatienr. -2.07.353.221
32. Brief d.d. 17-2-1820 van de schout van de gemeente Ezinge, J.B. Brouwer, aan de
gouverneur van de provincie Groningen, inventarisnummer 217
33. Archiefinspectieverslag over 1936, dossierinventaris gemeente Ezinge, doos 150,
classificatienr. -2.07.353.221
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Lijst van burgemeesters (tot 1825 schout geheten) gedurende de periode 1811-1934 1

1811-1813

Klaas Olferts Cleveringa

1813-1840

Justus Bartholomeüs Brouwers

1840-1850

Frans Douwes Franssens

1850-1853

Gerrit Arends Arends

1854-1859

Georg Maurits Busman

1859-1865

Jacob Willem Fockens

1865-1867

Edsart Jacob Gelderman

1867-1870

Pieter Abraham de Rochefort

1870-1876

Tjalling Petrus Tresling

1876-1877

Sikko Berends Drijber

1877-1894

Lucas Jacobus Stratingh

1894-1896

Cornelis Johannes Cleveringa

1897-1934

Lucas Wildervanck de Blécourt

1

Duinkerken (2), blzz. 36-39
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I

ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR (1800) 1811-1931 (1934).

STUKKEN

VAN

ALGEMENE

AARD

Verordeningen, besluiten, publicaties
1-2

Bekendmakingen, besluiten, instructies, circulaires etcetera van regionale en
landelijke (rijks-)overheden en van jurisdicties aan het gemeentebestuur, casu
quo plaatselijk bestuur, alsmede (financiële) overzichten van diverse aard en
verschillende verzoekschriften,
1800-1814.
2 pakken
1 21-3-1800/26-3-1812
2 1-8-1809/15-9-1814

3-9

Kopieboeken van publicaties van het gemeentebestuur,
1823-1855.
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13-14

7 delen

2-1-1823/23-10-1830
25-10-1830/14-4-1831; 23-4-1855/7-4-1856
5-1-1832/19-2-1836
31-12-1835/1-0-12-1842
24-12-1842/21-12-1844
11-1-1845/28-12-1850
11-1-1851/1-4-1855

Register van gemeenteverordeningen,
1851-1856.

1 deel

Repertoires van acten van het gemeentebestuur,
1855-1874.

1 omslag

Registers van publicaties van het gemeentebestuur,
1905-1913, 1921-1929.

1 omslag

Registers van besluiten van het college van burgemeesters en wethouders en
van de gemeenteraad,
1909-1932.
2 delen
13 17-11-1909/24-2-1921
14 26-2-1921/25-8-1932
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15

Circulaire van de Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland omtrent bekendmaking van gemeentelijke verkeersverordeningen,
1930.
1 stuk

Vastlegging handelingen
16-35

Notulen van het gemeentebestuur-/raad,
1810-1932.

20 delen

16 President en leden,
4-1/31-12-1810
17 Maire en leden,
31-7/31-12-1811,
alsmede acte huwelijksafkondigingen,
5-7-1811
18 Maire {en municipale raden (= leden)},
4-1/31-12-1812
19 Maire (en adjunct),
5-1/30-12-1813
20 Maire en adjunct (tot en met 3-12-1814: maire, vanaf 8-12-1814: schout),
3-1/31-5-1814,
alsmede kopie-brievenboeken van ingekomen en uitgaande stukken,
1-7/31-12-1814
21 Schout,
3-1-1820/31-1-1822;
Schout en assessoren,
3-2-1820/10-12-1821;
gemeenteraad,
3-1-1820/4-1-0-1821
22 (Schout en) gemeenteraad,
14-1/25-12-1822
23 Schout en assessoren en leden, tot en met 23-7-1825.
Met ingang van 12-8-1825 burgemeester, assessoren en raadsleden,
21-4-1823/21-12-1829
24 Burgemeester, assessoren en raadsleden, 4-1-1830/25-11-1839
25 Burgemeester en leden, met ingang van 1-2-1841,
23-12-1839/20-12-1847
26 2-12-1848/27-10-1851
27 Voorzitter (burgemeester) en leden, met ingang van 23-10-1851,
1-11-1851/8-3-1854
NB: Benoeming twee wethouders 26-11-1851
28 7-4-1854/1-2-1856
29 22-2-1856/18-12-1863
30 5-2-1864/1-6-1876
31 15-7-1876/6-1-1887
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32 9-2-1887/20-2-1901
NB: Bevat algemene politieverordening 1889
33 29-4-1901/15-8-1910
34 7-10-1910/26-8-1920
35 21-10-1920/2-5-10-1932
36-38

Notulen van de schout,
1822-1825.

3 delen

36 3-1-1822/26-12-1822
37 2-1-1823/19-8-1824
38 6-1-1825/18-8-1825
39-42

Notulen schout casu quo burgemeester en assessoren casu quo wethouders,
1822-1851.
4 delen
39 Schout en assessoren,
7-1/2-12-1822
40 Schout en assessoren,
6-1-1823/6-6-1825;
burgemeester en assessoren,
5-9-1825/5-11-1832
41 Burgemeester en assessoren,
7-1-1833/4-1-2-1843
42 Burgemeester en assessoren,
1-1-1844/12-7-1851;
burgemeester en wethouders,
28-7-1851/18-10-1851

43

Circulaire van de commissaris van de Koning in de provincie Groningen
betreffende een in te zenden gemeenteverslag,
1851.
1 stuk

44-51

Notulen van de burgemeester en wethouders,
1851-1930.
44
45
46
47
48
49
50
51

9-11-1851/1-9-6-1854
26-6-1854/8-10-1856
12-11-1856/2-0-6-1870
19-1-1871/19-6-1886
5-7-1886/30-4-1892
14-5-1892/24-1-1906
5-2-1906/11-6-1919
26-7-1919/17-12-1930
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8 delen

52

53-55

Notulen van de besloten gemeenteraad,
1852-1902.

Verslagen van de toestand der gemeente, ingevolge artikel 182 Gemeentewet
29-6-1851, Stbl.no. 85,
1853-1931.
3 pakken

53
54
55
56

1 deel

Over de jaren 1852, 1853, 1855-1857,
1859-1861, 1864, 1866-1871
Idem 1872-1885
Idem 1886-1903, 1925, 1927-1930

Presentielijsten van gemeenteraadsvergaderingen
1861-1886

1 deel

Ingekomen en uitgaande stukken
57

Kopieboek van ingekomen en uitgaande brieven, alsmede notulen van het
plaatselijk bestuur,
1800-1804.
1 deel

58

Kopieboek van ingekomen brieven,
1814-1815.

1 deel

Ingekomen stukken,
1815-1850.

36 pakken

59-94

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
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1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

95-142

Kopieboeken van uitgaande brieven en gemeentelijke publicaties,
1815-1931.
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

9-1-1815/30-9-1816
4-10-1816/2-1-1817
6-1-1817/30-12-1819
3-1-1820/28-12-1820
1-1-1821/29-12-1821
3-1-1822/26-12-1822
2-1-1823/18-4-1825
18-4-1825/26-5-1827
1-6-1827/29-9-1828
29-9-1828/21-9-1829
24-9-1829/30-12-1830
3-1-1831/29-12-1831
2-1-1832/26-12-1832
3-1-1833/31-12-1833
2-1-1834/29-12-1834
1-1-1835/31-12-1835
4-1-1836/31-12-1838
3-1-1839/28-12-1840
4-1-1841/30-12-1841
3-1-1842/2-1-1843
5-1-1843/30-12-1843
1-1-1844/7-9-1846
19-9-1846/30-12-1847
3-1-1848/9-7-1849
12-7-1847/26-11-1851
26-11-1851/30-12-1852
5-1-1853/26-4-1854
1-5-1854/21-12-1855
5-3-1856/2-2-1859
7-2-1859/31-12-1864
2-1-1865/29-10-1869
1-11-1869/29-12-1873
2-1-1874/29-6-1878
1-7-1878/31-12-1881
2-1-1882/31-12-1885
1-1-1886/1-10-1890
1-10-1890/31-12-1895
1-1-1896/1-6-1899
5-6-1899/4-8-1903
4-8-1903/24-7-1907
24-7-1907/30-12-1911
1-1-1912/31-12-1912
2-1-1913/29-12-1915
4-1-1916/31-12-1918
2-1-1919/31-12-1921
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48 delen

140 2-1-1922/31-12-1924
141 2-1-1925/31-12-1928
142 2-1-1929/31-12-1931
143-178 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken,
1817-1875.

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

2-1-1817/27-7-1817
15-1-1818/3-1-1820
2-1-1820/11-1-1821
11-1-1821/31-12-1821
3-1-1822/26-12-1822
1-1-1823/31-12-1823
1-1-1824/30-12-1824
6-1-1825/31-12-1825
5-1-1826/30-12-1826
4-1-1827/2-1-1828
7-1-1828/31-12-1828
1-1-1829/31-12-1829
4-1-1830/3-1-1831
3-1-1831/2-1-1832
2-1-1832/27-12-1832
1-1-1833/3-1-1834
2-1-1834/31-12-1834
1-1-1835/1-1-1836
4-1-1836/31-12-1836
2-1-1837/31-12-1837
4-1-1838/31-12-1838
2-1-1839/31-12-1840
4-1-1841/29-12-1842
2-1-1843/31-12-1846
2-1-1847/29-4-1847
4-1-1849/31-12-1850
1-1-1853/31-12-1853
2-1-1854/31-12-1854
3-1-1855/31-12-1856
3-1-1857/30-12-1858
1-1-1859/31-12-1859
2-1-1860/2-1-1862
4-1-1862/2-1-1863
4-1-1863/1-1-1866
5-1-1866/1-1-1870
3-1-1870/18-7-1875
N.B. Uitgaande stukken tot 15-7-1870
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34 delen en
1 omslag

omslag

179

Kopieboek van uitgaande brieven, alsmede notulen van de (schout en) zetters
van de gemeente,
1850-1856 en 1823-1825.
1 deel
NB: Zetter: hoofdambtenaar bij de regeling van de aanslag van een belasting

180-183 Agenda's van ingekomen stukken,
1875-1930.
180
181
182
183
184

4 delen

18-7-1875/20-9-1892
21-9-1892/5-5-1908
8-5-1908/31-12-1921
3-1-1922/31-12-1930

Agenda van uitgaande stukken, met alfabetisch register (klapper),
1897-1932.
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1 deel

STUKKEN BETREFFENDE
ONDERWERPEN

.07

BIJZONDERE

ORGANISATIE

Algemeen
185

Stukken betreffende het voeren van een gemeentewapen,
1818-1902.

1 omslag

NB: Ontwerp-gemeentewapen in aparte koker.
186

Staat betreffende ligging en inwonertal van en armenvoorziening in de
gemeente,
1837.
1 stuk

187

Stukken betreffende vaststelling en wijziging van gemeentegrenzen.
1873-1925.

188

1 omslag
Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende vermijding van
(vrijwel) gelijkluidende straatnamen, ten gerieve van de posterijen,
1928.
1 stuk

Betrekkingen tot andere lichamen
189

Stukken betreffende (officiële) bezoeken van de Gouverneur casu quo
Commissaris van de Koning(in),
1821-1928.
1 omslag

190

Stukken betreffende tussenkomst in bestuurs- en beheersaangelegenheden door
het provinciaalbestuur,
1822-1921.
1 omslag

191

Stukken betreffende de organisatie van het politiewezen,
1851-1852.

1 omslag

Stukken betreffende de opleiding van gemeentepolitie,
1921-1930.

1 omslag

192
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193

Stukken betreffende verrekening van vorderingen en schulden tussen Rijk en
gemeenten,
1922-1927.
1 omslag

194

Circulaires van de commissaris van de koningin in de provincie Groningen betreffende bewapening en geoefendheid van de veldwachters,
1929.
1 omslag

195

Circulaires betreffende voorwaarden en betaling van vervoer op reisorder van
politiebe-ambten,
1929-1931.
1 omslag

196

Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende
intergemeentelijkesamenwerking ingevolge de gemeentewet,
1931.

1 stuk

Financiën
197

Stukken betreffende de jaarlijkse verdeling, een gerechtelijk proces tussen de
provincie Groningen en de Staat der Nederlanden omtrent aanspraak op, en de
slotverdeling van de gelden van de gelden van de Ommelander Kas, alsmede een
gerechtelijk proces omtrent terugvordering van de Ommelander gestoelten in de
A-Kerk en de Nieuwe Kerk te Groningen,
1824-1875.
1 pak
NB: Bevat historische verhandeling over het proces Ommelander Kas, door
W.Duinkerken, Groningen, Erven van der Kamp, 1955

198

Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken aan gedeputeerde staten
betreffende instructie aangaande financieel gemeentelijk beleid, met geleidebrief,
afschrift,
1926.
1 omslag

Begrotingen
199

Register van de sommen van uitgaven, toegestaan op de begroting over 1856,
[1855].
1 deel
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200-203 Begrotingen van jaarlijkse inkomsten en uitgaven, met memoriën van toelichting
(m.v.t),
1855-1930.
4 pakken
200 1856-1858, 1860-1880
NB: Geen m.v.t. bij 1857-1860,1865
201 1881-1895, 1897-1908
NB: Alleen m.v.t. bij 1896
202 1909-1924
NB: Geen m.v.t. bij 1924
203 1925-1931

Rekeningen
204-210 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen vanaf 1877,
1818-1932.

7 pakken

204 1816-1817, 1819-1824, 1838, 1841, 1843, 1854-1858,
1860-1870
205 1871-1886
206 1887-1900
207 1901-1911
208 1912-1921
209 1922, 1924-1928
210 1929-1931
211

Verzamelpostenboek van inkomsten en uitgaven, overgebracht in het grootboek
over het dienstjaar 1930,
z.d.
1 deel

Controle financieel beheer
212

Stukken betreffende controle van kas en boeken van de gemeenteontvanger
door gedeputeerde staten van Groningen,
1834-1906.
1 omslag

213

Stukken betreffende beoordeling door gedeputeerde staten van de provincie
Groningen van de gemeentelijke jaarrekeningen,
1925-1932.
1 omslag
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Leningen
214

Stukken betreffende het aangaan van gemeentelijke geldleningen,
1859-1931.

1 stuk

Documenten
215

Stukken betreffende toezicht op en inspectie van beheer en bewaring van
gemeente-archieven,
1877-1931.
1 omslag

216

Circulaire van het hoofdbestuur van de PTT aan gedeputeerde staten betreffende
het gebruik van briefomslagen, met geleidebrief,
1929.
1 omslag

Gebouwen
217

Stukken betreffende vaststelling van de zetel van de gemeente, aankoop van
grond voor, en de (noodzaak van) de bouw van een nieuw gemeentehuis,
1820-1920.
1 pak
NB: Bevat overdruk uit Groninger Volksalmanak, jrg. 1945, blz. 42 v.v., over het
gemeentehuis van Ezinge: "Na een eeuw van strijd", door H.A. van der Zijl.

Organen
218

Beschikking van gedeputeerde staten van de provincie Groningen betreffende
omvang en samenstelling van de gemeenteraad,
1825.
1 stuk

219

Stukken betreffende vaststelling van presentiegeld voor het bijwonen van
gemeente-raadsvergaderingen, alsmede onderzoek van geloofsbrieven,
1851-1919.
1 omslag

Functionarissen
220

Stukken betreffende benoeming, ontslag en benoeming tot gemeentesecretaris
van burgemeesters,
1825-1889.
1 omslag

221

Stukken betreffende zittingstijden en - plaatsen en werkzaamheden en -ruimte
van de gemeenteontvanger,
1827,1921.
1 omslag
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222

Stukken betreffende vaststelling jaarwedden van burgemeesters, secretarissen
en ontvangers van de gemeenten in de provincie Groningen,
1851-1930.
1 omslag

223

Besluit van de minister van Financiën inzake kwijtschelding van boeten,
opgelegd aan de burgemeester, tevens ambtenaar burgerlijke stand, ten aanzien
van het onrechtmatig opmaken van een huwelijksakte, afschrift,
1892.
1 stuk

224

Stukken betreffende instructies omtrent de werkzaamheden van de gemeentesecretaris,
1915.
1 omslag

225

Circulaire van de commissaris van de koningin in de provincie Groningen
betreffende vervanging van de burgemeester,
1920.
1 stuk

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
226

Circulaire van de Bank voor Nederlandse Gemeenten betreffende deelname van
gemeenten in de bank,
1922.
1 stuk

.08

PERSONEEL

Ambtskentekenen
227

Stukken betreffende ambtskleding en ambtstekenen van burgemeesters,
1852, 1859.
1 omslag

Begin, vervulling en beëindiging dienstbetrekking
228

Stukken betreffende benoeming, dienstverband, functioneren en ontslag van
gemeentepersoneel,
1820-1931.
1 pak

229

Stukken betreffende benoeming, dienstverband, functioneren en ontslag van
gemeenteveldwachters,
1842-1922.
1 pak
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230

Stukken betreffende benoeming, dienstverband, functioneren en ontslag van
gemeentesecretarissen,
1851-1920.
1 omslag

Financiële rechten
231

Stukken betreffende bezoldiging van gemeenteambtenaren ter secretarie,
1903-1930.
1 omslag

232

Stukken betreffende inkoop pensioen en pensioengrondslagen ambtenaren van
de gemeente,
1925-1929.
1 omslag

-1

TAAKUITVOERING

-1.71

E i g e n d o m. B e l a s t i n g e n

Eigendom. Bezit
233

Notariële acten van (publieke) koop, verkoop en ruiling van onroerend goed,
alsmede aanvraag en vergunning tot verbouwingen,
1853-1930.
1 pak

Registratie
234-239 Perceelsgewijze kadastrale legger(s) van de gemeente,
1832-[1898].
234
235
236
237
238
239

6 delen

Deel 1, artikelen 1 - 244, 5-10-1832
Deel 2, artikelen 244 - 521, z.d.
Deel 3, artikelen 522 - 839, z.d.
Deel 4, artikelen 840 - 1162, z.d.
Deel 5, artikelen 1163 - 1477, z.d.
Artikelen 23-1162, z.d.
NB: - Datum is die van opmaak/vaststelling
- Delen 1-4 vervangen in 1921 en 5-6 in 1934

240

Stukken betreffende verzorging en bijwerking van gemeentelijke kadastrale
stukken,
1864-1920.
1 omslag
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241-242 Leggers van wegen en voetpaden,
1865-1930.

241 1865-1866
242 1885,1887, 1889, 1893-1894, 1896, 1900-1902,
1907-1910, 1915,1920,1925, 1930
243-245 Indici op kadastrale leggers van de gemeente,
[1895]-z.d.

1 omslag
en 1 pak
1 omslag
1 pak

3 delen

243 z.d.
244 z.d.
245 juli 1895

Belastingen
(zie ook inventarisnummer. 256)
246

Stukken betreffende heffing van "karspelbelasting" casu quo hoofdelijke omslag
casu quo inkomstenbelasting,
1818-1925.
1 omslag

247

Stukken betreffende heffing van grondbelasting,
1832-1926.

1 omslag

Kohieren van hondenbelasting,
1856-1857.

1 omslag

248

249

Kohieren van schoolgelden van schoolplichtige kinderen in de gemeente,
1856-1857.
1 omslag

250

Stukken betreffende heffing van belasting op wijn, gedistilleerd en likeuren,
1859-1860.
1 omslag

251

Kohieren van hoofdelijke omslag over de jaren 1856-1857, 1897, 1899-1910,
1865-1910.
1 pak

252

Stukken betreffende heffing van begrafenisrechten,
1873-1910.

1 omslag

253

Stukken betreffende heffing van op centen op dividend- en tantièmebelasting,
1919-1922.
1 omslag

254

Stukken betreffende wijziging van de legesverordening,
1926-1927.
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1 omslag

255

Stukken betreffende heffing van personele belasting,
1927-1930.

1 omslag

-1.73

Volkshuisvesting

256

Stukken betreffende verzoeken van particulieren tot het bouwen van woningen
enoprichten van afscheidingen, alsmede bepaling van hoofdelijke omslag,
1835-1850.
1 omslag

257

Stukken betreffende aankoop en verhuur van woningen door de gemeente,
1895-1931.
1 omslag

258

Stukken betreffende aanschrijvingen van de Gezondheidscommissie te Zuidhorn
omtrent verbetering van woontoestanden,
1905-1925.
1 omslag

259

Stukken betreffende toepassing en/of wijziging van voorschriften en
verordeningen ten aanzien van bouw of sloop van woningen,
1905-1930.
1 omslag

260

Stukken betreffende onbewoonbaarverklaring van woningen,
1905-1931.

1 omslag

261

Stukken betreffende vaststelling van rijksbijdragen en -voorschotten ten aanzien
van exploitatie en bouw van woningen, alsmede subsidiëring en financiering van
woning(wet)bouw,
1910-1929.
1 omslag

262

Stukken betreffende Woningbouwvereniging "Ezinge,"
1917-1929.

1 omslag

Stukken betreffende instelling en opheffing van een gemeentelijke
huurcommissie,
1918-1924.

1 omslag

263

264

Circulaire van de Adviescommissie voor Bouwontwerpen en Uitbreidingsplannen
in de Provincie Groningen betreffende de instelling van een provinciale
welstands- of schoonheidscommissie,
1928.
1 stuk

265

Circulaire van de inspecteur van volksgezondheid betreffende inlevering van
bescheiden omtrent de woningsituatie,
1928.
1 stuk
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-1.75

Openbare

orde

Algemeen
266

Stukken betreffende handhaving van de openbare orde, in verband met
maatschappelijke wijzigingen in binnen- en buitenland,
1822-1849.
1 omslag

267

Circulaires van gedeputeerde staten van Groningen betreffende afkondigingen
vanniet-kerkelijke aard in de kerkgebouwen van Hervormde Gemeenten, direct
na het beëindigen van de erediensten,
1842-1843.
1 omslag

268

Brochure, opgesteld door de gemeenteraad van Winsum, betreffende het te
verwachten gedrag van een rijk man,
1876.
1 stuk

269

Stukken betreffende wijziging van de Algemene Politieverordening,
1906-1931.

1 omslag

270

Stukken betreffende uitvoering van de Wet op woonwagens en -schepen 1918,
1924-1927.
1 omslag

271

Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende kennisname door
burgemeesters van mededelingen in het Politieblad,
1927.
1 stuk

Bevolkingsregistratie
272

Stukken betreffende het, casu quo de wijze van bijhouden van
bevolkingsstatistieken,
1825-1930.

273-277 Registers van huis-/perceelnummering,
1855-1920.
273
274
275
276
277

1855
mei 1886- mei 1887
1891-1895
tot 1920
vanaf 1920
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1 omslag

5 delen

278-292 Bevolkingsregisters,
1860-[1929].

15 delen

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

Wijk A Ezinge I, 1860-1900
Wijk A Ezinge II, 1860-1900
Wijk B Feerwerd I, 1860-1900
Wijk B Feerwerd II, 1860-1900
Wijk C Garnwerd, 1860-1900
Wijk D Oostum, 1860-1900
Dienstbodenregister, 1860-1900
Dienstbodenregister, 1860-1900
Bladwijzer op bevolkingsregister, 1860-1900 (1)
Bladwijzer op bevolkingsregister, 1860-1900 (2)
Bladwijzer op bevolkingsregister, 1860-1900 (3)
Bevolkingsregister I, > 1900 (tot ± 1929 ?)
NB: Bevat lijsten uitkomsten volkstellingen 1900 en 1910 ten aanzien van
gemeente Ezinge 1900
290 Bevolkingsregister II, > 1900
291 Dienstbodenregister, 1900-1921
292 Bladwijzer op bevolkingsregister 1900-1920
293-294 Registers van vertrokken personen,
1927-1929.

2 delen

293 1927-15 aug 1928
294 14 aug 1928- 7 mei 1931
295-296 Registers van ingekomen personen,
1927-1931.

2 delen

295 1927-1928
296 1929-1931

Bevolkingsstatistiek
297

Stukken betreffende controle door de officier van Justitie van de registers van de
burgerlijke stand,
1825-1931.
1 omslag

298

Stukken betreffende voorbereiding van te houden volkstellingen,
1920-1932.
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1 omslag

Overig
299

Stukken betreffende regeling en uitrusting van vrijwillige burgerwachten,
1848-1930.
1 omslag

300

Stukken betreffende regeling van strandvonderij,
1859-1877.

1 omslag

301

Circulaire van de commissaris van de koningin in de provincie Groningen
betreffende uitreiking van paspoorten,
1922.
1 stuk

302

Stukken betreffende regelingen ten aanzien van openbare vermakelijkheden,
1928-1930.
1 omslag

-1.76

Openbare

303

Stukken betreffende regeling van dierenbescherming,
1877-1924.

zedelijkheid

1 omslag

304

Stukken betreffende registratie van en vergunning tot verkoop van sterke drank
in het klein, alsmede bestrijding van drankgebruik door kinderen,
1881-1922.
1 omslag

305

Rapport van de Nederlandsche Vereniging tegen de Prostitutie, met
geleidebrieven,
1911.

-1.77

Openbare

306

Stukken betreffende het doen verrichten van koepokinenting,
1814-1931.

1 omslag

gezondheid

1 omslag

307

Stukken betreffende voorschriften ten aanzien van het begraven in kerken,
kapellen, bedeplaatsen en op bijzondere begraafplaatsen, alsmede registratie van
graven,
1825-1873.
1 omslag

308

Stukken betreffende bestrijding en registratie van besmettelijke ziekten,
1848-1930.
1 omslag
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309

Stukken betreffende aanleg, onderhoud en inrichting van de algemene begraafplaatsen te Ezinge, Feerwerd en Garnwerd,
1871-1930.
1 omslag

310

Stukken betreffende aanleg van drinkwatervoorzieningen, alsmede deelname in
de aanleg van een provinciale waterleiding,
1873-1925.
1 omslag

311

Stukken betreffende regeling van keuring van vee en vlees in verband met nooden huisslachtingen, alsmede voorschriften ten aanzien van noodslachtplaatsen
en vernietiging van kadavers en vlees,
1909-1934.
1 omslag

312

Stukken betreffende bestrijding van waterverontreiniging,
1912-1924.

1 omslag

313

Stukken betreffende wijzigen van verordeningen van keuring van waren,
1917-1929.
1 omslag

314

Circulaires van de commissaris van de koningin in de provincie Groningen betreffende vergoeding van kosten aangaande verpleging of begrafenis van
aangeschoten smokkelaars,
1918.
1 omslag

315

Stukken betreffende toezicht op handhaving van voorschriften ter bestrijding
vandierziekten,
1919-1931.
1 omslag

316

Stukken betreffende wijziging vestiging en omstandigheden van functionarissen
ten aanzien van de geneeskunde,
1922.
1 omslag

317

Stukken betreffende deelname in de NV Waterleidingmaatschappij voor de
Provincie Groningen,
1930.
1 omslag

-1.78

Openbare

318

Stukken betreffende voorziening met brandweermaterieel,
1823-1891.

veiligheid
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1 omslag

319

Stukken betreffende regelgeving ten aanzien van het (gezamenlijk) voorkomen
enblussen van brand, alsmede ten aanzien van het brandwezen,
1828-1930.
1 omslag
NB: Bevat proces-verbaal van een boerderijbrand te Garnwerd op 3-12-1829,
met inboedel-/inventaris lijst en -waarde.

320

Stukken betreffende regelgeving ten aanzien van vervoer en gebruik van
ontplofbare en ontvlambare stoffen,
1869-1931.
1 omslag

321

Circulaire van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Oorlog betreffende
voorschriften aangaande neutraal gedrag van de bevolking in geval van aanval of
bezetting door een vreemde mogendheid, met geleidebrieven,
1914.
1 omslag

322

Circulaires betreffende rampenbestrijding en openbare veiligheid,
1922.

1 omslag

-1.79

Waterstaat

323

Extract-besluit van gedeputeerde staten van Groningen betreffende opdracht tot
herstel en betaling herstelkosten van een dijk en vonders,
1841.
1 stuk

324

Stukken betreffende (bekostiging van) onderhoud van het Aduarderdiep,
1850-1931.
1 omslag

325

Stukken betreffende instandhouding van waterpeilmerktekenen,
1854-1907.

326

1 omslag

Stukken betreffende instelling, reglementering en werkzaamheden van
waterschappen,
1854-1925.
1 omslag
NB: Met afschriften van registers van wat behoort aan de zeven schepperijen
van het Aduarderzijlvest, 1757.

327

Stukken betreffende overtreding van het Provinciaal reglement op verveningen
en ontgrondingen (wierdegrond Garnwerd en Oostum),
1913.
1 omslag
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-1.81

Verkeer

en

vervoer

Algemeen
328

Circulaires betreffende voorschriften voor verkeer te land en te water, alsmede
verbalisatie en onderzoek van verkeersongevallen,
1925, 1928.
1 omslag

Zorg voor wegen
329

Stukken betreffende aanleg, wijziging en onderhoud van paden en wegen,
1827-1928.
1 omslag

330

Voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van reiniging en onderhoud van paden
en wegen,
1829-1838.
1 omslag

331

Stukken betreffende bestemming voor casu quo onttrekking aan de openbare
dienst van paden en wegen,
1841-1925.
1 omslag

332

Stukken betreffende werkzaamheden van derden, verband houdende met de
toestand van wegen (onder andere afgraven wierden),
1841-1928.
1 omslag

333

Staten van straten, wegen en gebouwen, al dan niet in eigendom van de
gemeente, en in onderhoud ten laste van de gemeente,
[1855]-z.d.
1 omslag

334

Stukken betreffende vaststelling van voorwaarden voor verlichting van openbarewegen,
1884-1915.
1 omslag

335

Stukken betreffende subsidiëring van wegen,
1927-1929.

336

1 omslag

Stukken betreffende gemeenschappelijke casu quo provinciale weggeldheffing,
1927-1930.
1 omslag

Zorg voor water- en spoorwegovergangen
337

Stukken betreffende aanleg, onderhoud casu quo instandhouding van waterovergangen en veren (schouwen, ponten),
1843-1932.
1 omslag
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338

339

Stukken betreffende heffing van veerrechten bij Garnwerd,
1852-1921.

1 omslag

Stukken betreffende aanleg van een brug over het Reitdiep bij Roodehaan,
1880-1906.
1 omslag
NB: Bevat overdruk uit "Publiekrechtelijke opstellen, aangeboden
aan prof. mr. dr. C.W. van der Pot bij zijn aftreden als
hoogleraar aan de RU te Groningen", handelende over de
geschiedenis van het veer bij Roodehaan. (door W.K.J. van
Ommen Kloeke).

340

Stukken betreffende concessieverlening heffing veerrechten over het
Aduarderdieptussen Garnwerd en Feerwerd,
1903-1920.
1 omslag

341

Stukken betreffende de bouw van een brug over het Aduarderdiep,
1919-1920.

1 omslag

Stukken betreffende beveiliging van spoorwegovergangen,
1929.

1 omslag

342

Toezicht op wegen
343

344

Stukken betreffende regeling van schouw van wegen,
1863-1893.

1 omslag

Stukken betreffende het bijwerken van de wegenlegger,
1921-1932.

1 omslag

Busvervoer
345

Stukken betreffende oprichting en instandhouding van autobusdiensten,
1914-1931.
1 omslag

Bewegwijzering
346

Stukken betreffende medewerking aan plaatsing van plaatsnaamborden en
wegwijzers door voornamelijk de Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond
(ANWB),
1841-1930.
1 omslag
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Railvervoer
347

Stukken betreffende voorbereidingen ten aanzien van mogelijk aan te leggen
tramlijnen,
1916-1931.
1 omslag

348

Stukken betreffende bezwaar tegen afschaffing van degressie van
spoorwegreizigerstarieven,
1922.

1 omslag

NB: Degressie: afnemende prijs per kilometer bij toename aantal kilometers

Verkeer en vervoer te water
349

Stukken betreffende aanleg van los-, laad- en opslagplaatsen, ten behoeve van
descheepvaart, te Garnwerd, Schifpot en Feerwerd, alsmede verlaging rivierdijk
bij Garnwerd,
1827-1927.
1 omslag

350

Stukken betreffende reglementering en vaststelling tarieven van openbare
middelen van personen en vrachtvervoer te water,
1828-1906.
1 omslag

351

Stukken betreffende wijziging van de Verordening op de heffing van haven- en
kaderechten,
1828-1920.
1 omslag

352

Stukken betreffende aanleg en uitdieping van het Oldehoofsekanaal,
1828-1930.
1 omslag

353

Stukken betreffende onteigening van gronden ten behoeve van afsluiting van het
Reitdiep,
1837-1873, [1939],
1 omslag
NB: Bevat overdruk uit Groningsche Volksalmanak 1939 over de doorgraving
van het Adorper Rak.

354

Stukken betreffende aanstelling en betaling van ijsbaanvegers, alsmede
voorschriften ten aanzien van ijsverkeer,
1855-1899.
1 omslag

355

Stukken betreffende reglementering van binnenscheepvaartverkeer,
1862-1929.

1 omslag

Stukken betreffende opruiming van scheepswrakken in vaarwegen,
1894-1895.

1 omslag

356
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357

Brief van gedeputeerde staten van Groningen betreffende voorschriften ten
aanzienverkeer en vervoer te water, afschrift,
1925.
1 stuk

358

Stukken betreffende heffing van scheepvaartrechten,
1926-1931.

1 omslag

Luchtverkeer
359

Circulaires betreffende verordeningen en voorschriften aangaande luchtverkeer,
lucht vaartvertoningen en luchtvaartongevallen,
1920-1931.
1 omslag

Posterijen. Telecommunicatie
360

Stukken betreffende postbezorging en postbestellers, alsmede beheer en
gebruikhulptelegraaf- en telefoonkantoren,
1843-1926.
1 omslag

361

Stukken betreffende aanleg casu quo oprichting en gebruik van telefoonlijnen
enrijkstelefoonkantoren,
1890-1930.
1 omslag

362

Brief van de ingenieur der Telegrafie aan het college van burgemeester en
wethouders betreffende onderhoud van telegrafielijnen in de gemeente,
1912.
1 stuk

363

Stukken betreffende regeling van radiodistributie,
1927-1931.

-1.82

Economische

364

Landbouwverslagen, met bijlage,
1819-1930.

365

1 omslag

aangelegenheden

1 omslag

Stukken betreffende registratie ten behoeve van waarborg en belasting van
gouden en zilveren werken,
1920-1926
1 omslag
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-1.83

Arbeid

366

Stukken betreffende beperking van zondagsarbeid,
1090-1929

1 omslag

367

Stukken betreffende uitvoering en wijziging van de Landarbeiderswet 1918
terzake van verkrijging van onroerend goed door landarbeiders,
1918-1931
1 omslag

368

Circulaires van de Raad van Arbeid betreffende verzekering van arbeiders in
werkverschaffing,
1926, 1929
1 omslag

369

Circulaires betreffende het verrichten van werk door Nederlandse arbeiders in
Duitsland,
1927.
1 omslag

-1.84

W e l z i j n. M a a t s c h a p p e l i j k e
v erzekeringen

370

Stukken betreffende steunverlening ingevolge (natuur)rampen,
1824-1927.

z o r g. S o c i a l e

1 omslag

371

Stukken betreffende totstandkoming van een gemeenschappelijke regeling van
degemeenten Oldehove en Ezinge inzake aanstelling van een vroedvrouw,
1920-1921.
1 omslag

372

Uittreksel uit een rapport van de Gezondheidsraad betreffende hypnotische
seances en de bestrijding daarvan, met geleidebrief,
1923.
1 omslag

Maatschappelijke zorg naar doelgroep

373

Stukken betreffende subsidiëring van burgerlijk armbestuur, diaconieën en
andereorganisaties, ten bate van ondersteuning van armlastigen en werklozen,
1831-1931.
1 omslag

374

Stukken betreffende rapportage omtrent de toestand van de armenhuizen in
Ezinge en Feerwerd,
1854.
1 omslag
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375

Staat van te verlenen maximum onderstand aan armlastigen, met besluit college
van burgemeester en wethouders,
1855.
1 omslag

376

Jaarverslag van de Vereniging "Pro Juventute" te Groningen, met geleidebrief,
1910.
1 omslag

377

Stukken betreffende steunverlening ten behoeve van verschillende maatschappelijke groepen,
1910-1931.
1 omslag

Ziektewet
378

Circulaires en een brief van de Raad van Arbeid inzake uitvoering van de Ziektewet,
1930.
1 omslag

-1.85

O n d e r w i j s.

C u l t u u r.

N a t u u r.

Z e d e n.

Religie

Lager onderwijs
379

Beschikkingen van gedeputeerde staten van de provincie Groningen
betreffendeafwijzing van verzoeken tot oprichting in instandhouding van een
lagere school te Oostum,
1855.
1 omslag

Personeel lager onderwijs
380

Stukken betreffende aanstelling, ontslag, bezoldiging en dergelijke van hoofden
van lagere scholen in Ezinge, Feerwerd en Garnwerd,
1821-1929.
1 pak

381

Stukken betreffende aanstelling, ontslag, bezoldiging en dergelijke van onderwijzers en onderwijzeressen aan openbare lagere scholen in de gemeente,
1845-1931.
1 pak

382

Stukken betreffende aanstelling en bezoldiging van onderwijzend personeel,
1860-1931.
1 omslag
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383

Bezwaarschriften betreffende vervanging van een hulponderwijzer door een
kwekeling op de openbare lagere school te Feerwerd,
1877.
1 omslag

384

Stukken betreffende aanstelling, ontslag, bezoldiging en dergelijke van
handwerkonderwijzeressen aan openbare lagere scholen in de gemeente,
1900-1931.
1 omslag

385

Stukken betreffende ontslag van gehuwde 45-jarige en van 65-jarige onderwijzeressen aan openbare scholen,
1926-1931.
1 omslag

Organisatie onderwijs en school
386

Besluit van de gouverneur van de provincie Groningen inzake betaling en
begroting door de gemeente van schoolgelden voor kinderen van minvermogende
ouders,
1829.
1 stuk

387

Stukken betreffende toelating van leerlingen uit andere gemeenten op het
lageronderwijs en omgekeerd,
1849-1893.
1 omslag

388

Verordeningen inzake heffing van schoolgeld,
1860-1924.

1 omslag

389

Verslag van de toestand van het lager onderwijs in de gemeente in het jaar
1881, 1882.
1 stuk

390

Stukken betreffende instelling en inrichting van een zevende leerjaar in het
lagereonderwijs
1927, 1929.
1 omslag

Bevordering onderwijs. Leerlingenaangelegenheden
391

Stukken betreffende verbetering van huisvesting en voorziening van schoolbenodigdheden, ter bevordering van het lager onderwijs,
1824, 1850.
1 omslag

392

Besluiten van gedeputeerde staten van Groningen inzake ontheffing
verplichtingonderwijs in lichamelijke oefening,
1900-1930.
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1 omslag

393

Stukken betreffende subsidiëring van het onderwijs aan schipperskinderen in
deprovincie Groningen,
1903-1930.
1 omslag

394

Stukken betreffende aanstelling schoolartsen,
1919-1927.

1 omslag

Gebouwen
395

Stukken betreffende aankoop van grond en gebouwen ten behoeve van de bouw
van een openbare lagere school te Feerwerd en een onderwijzerswoning te Garnwerd,
1911-1931.
1 omslag

Voortgezet onderwijs
396

Verzoekschriften betreffende oprichting van een school voor uitgebreid lager
onderwijs (ULO) in Ezinge,
1913-1916.
1 omslag

397

Stukken betreffende bezoldiging van onderwijsgevenden in het openbaar vervolgonderwijs, alsmede eventuele opheffing van het openbaar herhalings- casu quo
vervolg onderwijs,
1925-1926.
1 omslag

Cultuur
398

Stukken betreffende eventuele afbraak van de kerktoren van het Nederlandse
Hervormde kerkgebouw te Ezinge,
1828-1848.
1 omslag

399

Stukken betreffende herstel en onderhoud van de toren van het kerkgebouw van
de Nederlandse Hervormde gemeente te Feerwerd,
1832-1841.
1 omslag

400

Beschikking van gedeputeerde staten van Groningen betreffende een verzoek
totverhindering van mogelijke afbraak door kerkvoogden en notabelen van de
Hervormde gemeente van Garnwerd en Oostum van het kerkgebouw van
Oostum,
1857.
1 stuk
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401

Stukken betreffende melding van oudheidkundige vondsten aan het bestuur van
het Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen, alsmede
subsidiëring van het museum,
1914-1925.
1 omslag

402

Brief van de secretaris van de feestcommissie van de Muziekvereniging "De
Eendracht" betreffende een verzoek om een garantiebedrag voor een eventueel
tekort bij een jubileumfeest,
1922.
1 stuk

Natuur- en landschapsschoon
403

404

Stukken betreffende bouw en behoud van windmolens,
1817-1930.

1 omslag

Brief van de hoofdcommies ter provinciale griffie van Groningen betreffende de
ontvangst van deelnemers aan de internationale bijeenkomst van het "Institut
international d'anthropologie" te Parijs ten behoeve van de bezichtiging van de
wierdeafgraving te Ezinge,
1927.
1 stuk

Zeden. Onderscheidingen
405

Circulaire van gedeputeerde staten van de provincie Groningen betreffende
instelling van een Dank- en Bededag op 18 juni 1817, ter gelegenheid van het
nieuwe Koninkrijk der Nederlanden,
1817.
1 stuk

406

Stukken betreffende eerbetoon aan redders van drenkelingen,
1833-1930.

1 omslag

407

Circulaire van de gouverneur van de provincie Groningen betreffende inzameling
van gelden ten behoeve van de oprichting van een standbeeld van Michiel
Adriaanszoon de Ruijter,
1837.
1 stuk

408

Stukken betreffende toekenning van onderscheidingstekens,
1865-1893.
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1 omslag

Religie
409

Stukken betreffende vrijheid en beperking van kerkelijke en godsdienstige bijeenkomsten (christelijke afgescheiden gemeenten, onder leiding van ds. H. de
Cock), organisatie en registratie van (onderdelen van) kerkelijke gemeenten,
1815-1906.
1 omslag

410

Stukken betreffende handhaving van de zondagsrust ingevolge de Zondagswet
van 1815,
1838, 1893.
1 omslag

-1.86

Landsverdediging

411

Openbare kennisgevingen betreffende oproeping van alle dienstplichtigen van
milities, landweer en landstorm,
1914.
1 omslag

412

Register van inkwartieringsplichtigen in de gemeente,
z.d.

1 deel

-1.87

Justitie

413

Circulaires betreffende transport- en verzorgingskosten van arrestanten,
1923-1925.
1 omslag

414

Circulaires betreffende voorschriften over opmaak en behandeling van processen-verbaal, over afdoening strafzaken buiten proces en over dagvaardingen,
1925-1926.
1 omslag

-4

Koninklijk

415

Stukken betreffende leden van het koninklijk huis,
1816-1927.

1 pak

Stukken betreffende koningin Wilhelmina,
1898-1926.

1 omslag

Stukken betreffende prinses Juliana,
1909, 1922.

1 omslag

416

417

huis
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II

ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND, 1811-1932

418-549 Geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters, met alfabetische naamregisters,
1811-1931.
121 banden
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

12-7/30-12-1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889 NB: Ook
echtscheiding.
497 1890
498 1891
499 1892

456 1849
457 1850
458 1851
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500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

1893 NB: Ook echtscheiding.
1894
1895
1896
1997
1998
1999
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908 NB: Ook echtscheiding.
1909
1910
1911
1912

520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

539-546 Tienjaarlijkse alfabetische tafels op de registers van geboorte-, huwelijks- en
overlijdensacten,
1811-1932.
8 banden
539 Juli 1811-1812; 1813-1822; 1823-1832; 1833-1842; 1843-1852;
1853-1862, 4-5-1821/[1863]
540 1863-1872, 15-3-1873
541 1873-1882, juni 1883
542 1883-1892, 1-2-1893
543 1893-1902, 1-7-3-1903
NB: 1893 ook acte van echtscheiding
544 1903-1912, 19-2-1913
NB: 1908 ook acte van echtscheiding
1903-1912, 19-2-1913
545 1913-1922, 2-3-1923
546 1923-1932 [1933]
547

548

Register van acten van aangave van familienamen,
1812.

1 deel

Alfabetische naamindex op register van acten van aangave van familienamen,
[1812].
1 deel
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III

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN ALGEMEENE ONDERSTAND IN DE
GEMEENTE EZINGE, 1851-1854

549

Kopie-brievenboek van de Commissie van Algemeene Onderstand in de Gemeente Ezinge,
1851-1854.
1 deel
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