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Inventaris van het oud archief van Hoogeveen, 1682-1814

Inleiding
In dezen behoeft aan de eigenlijke inventaris slechts een kort woord vooraf te gaan over de
vroegere toestand van het oud archief, zoals die door mij werd bevonden na toezending tot
ordening en beschrijving. Charters waren niet aanwezig. Het protocol, vermeld onder nr. 1,
bestond vroeger uit twee gedeelten; het laatste bevatte niets dan het reglement voor het
gemeentebestuur van 1803 en wat verder onder inv.nrs. 1f. en 1g. wordt vermeld.
Daar beide gedeelten herstel behoefden, scheen het mij niet ongeschikt ze bij elkaar in te
binden. De oudste losse stukken tot augustus 1806 waren in het geheel niet geordend.
Van die tot 1795 werd een korte omschrijving in den inventaris opgenomen, terwijl in het
bovenbedoelde protocol door mij een alfabetisch register werd gemaakt op de onderwerpen
behandeld in dat protocol en in de losse stukken uit de tijd van 1795 tot 1 augustus 1806.
Bovendien zijn in het protocol verwijzingen naar de losse stukken aangebracht en
omgekeerd op deze naar het protocol. Voorts werden gevonden naar tijdsorde ingerichte
registers, inv.nrs. 67 en 77.
Van de stukken ingekomen vanaf augustus 1806 tot januari 1814. De orde van de losse
stukken daarmede in overeenstemming, werd natuurlijk behouden, terwijl de uitgegane,
hetzij in concept of in kopie, en de besluiten van het bestuur, welke met de ingekomen
stukken in verband stonden, werden tussen gevoegd daar, waar dit door de aard van de
zaak werd aangewezen. Van enige, lopende over de jaren 1806 - januari 1813, bleek dit niet;
deze werden afzonderlijk genummerd en een chronologische lijst daarop in het register op
de ingekomen stukken uit die jaren bijgevoegd. Met behulp van de genoemde registers en
de inventaris laat alles zich dus zeer gemakkelijk vinden.
Nog twee opmerkingen:
1. Vroeger waren, onder afzonderlijke omslagen, stukken aanwezig die, waren zij ten
aanzien van een zelfde onderwerp meer in aantal geweest, een plaats zouden hebben
verdiend in Hoofdstuk Ib.
Bevatte zulk een omslag slechts een of twee, dan zijn zij door mij overgebracht in de
serie der ingekomen en uitgegane stukken.
2. De gedrukte publicaties enz., waarvan wij een lijst vinden in protocol inv.nr. 83, werden
door het gemeentebestuur afgestaan aan het Rijksarchief van deze provincie. Enkele
daaronder vallende geschreven stukken werden in de serie van ingekomen stukken
ingevoegd.
Wat de indeling en de algemene wijze van beschrijving betreft, kan worden verwezen naar
de inleidingen bij de door mij vervaardigde inventarissen van de oude archieven van de
gemeenten Coevorden en Meppel. Zij komen toch geheel met de hier gevolgde overeen.
Hoofdstuk IV, bestaande uit één nummer, moest hier worden behouden, omdat juist in deze
zaak het kerspel Hoogeveen niet was betrokken.

Assen
februari 1892.
De Rijksarchivaris in Drenthe,
Seerp Gratama
Opnieuw uitgegeven april 2008
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Hoofdstuk I

Algemeen bestuur

A. Protocol der handelingen, ingekomen en uitgegane stukken
1

“Protocol van alle carspelsaken”, inhoudende:
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

Bevestiging door de Etstoel van de “willekeur”, hoofdzakelijk bevattende
bepalingen omtrent de inrichting van het bestuur en voorschriften van
politie, 1695.
Reglement van dergelijke inhoud vastgesteld door Drost en
Gedeputeerden en de Heer van Echten, 1707.
“Carspelrekeningen” met besluiten, door de ingezetenen genomen op de
voor het nazien daarvan bestemde vergaderingen, het laatste ook bij die
over 1802 en 1803, 1734-1800.
Opgaven van brandmeesters, 1763-1799.
Reglement of willekeur voor Hoogeveen en Pesserveld, 1803.
“Carspelrekeningen” en staten van inkomsten en schulden, 1802-1804.
Lijsten van brandmeesters, 1805-1809.
Alfabetisch register, ook op de losse stukken van 1795 tot augustus 1806.

Ingekomen en uitgegane stukken, 1708-1795
2

Bevestiging van de keuze van volmachten door Drost en Gedeputeerden en
door de Heer van echten, ieder afzonderlijk.
Uit de volgende jaren tot 1795 zijn er nog verscheidene van deze stukken.
Zij zijn tot vereenvoudiging hier bij elkaar gelegd, 1708.

3

Rekwest van ingezetenen van het Hoogeveen aan de Heer van Echten over
het niet nakomen van het Reglement door de bakkers, met beschikking, 1700.

4

Rekwest van de volmachten aan de Heer van Echten over niet nakoming van
het reglement door de bakker D. Scharle, 1713.

5

“Akkoord met die van ’t Pesser Legevelt” over een regeling van hun rechten
en verplichtingen inzake verschillende kerkelijke aangelegenheden, 1713.

6

Rekwest van ingezetenen van Ridderschap en Eigenerfden over het houden
van een weekmarkt en van vaste jaarmarkten, met beschikking, 1711.

7

Aanzegging aan R. Steenbergen over het bouwen van een tweede molen,
met belofte van hem om dat te doen, 1714.

8

Besluit van de gemeente, dat voortaan slechts vier volmachten zullen worden
benoemd, met rekwesten aan Drost en Gedeputeerden en de Heer van Echten
tot goedkeuring daarvan, 1716.

9

Verbaal van het verhandelde in de vergadering van de gemeente waarin
besloten is tot “uitsetting” van het pastoorsgeld, 1716.
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10.

Verbaal van het verhandelde in de vergadering van de gemeente, met besluit
tot het committeren van schulte en volmachten met de kerkenraad, om met
de Heer van Echten over de kerkenkavel een overeenkomst te treffen, 1718.

11

Verbaal van het verhandelde in de vergadering van de gemeente, o.a.
een besluit tot het aankopen van een zilveren “kerkbeker”, 1720.

12

Besluit van de gemeente betreffende de van elders inkomende armen, 1726.

13

Besluit van de gemeente over de vertering door volmachten op de goorspraken;
met relaas van betekening, 1731.

14

Verbaal van het verhandelde in de vergadering de gemeente, waarin o.a.
besluiten over het verhuren van huizen aan de “inkomende meiers”, het luiden
van de klok en overeenkomst dienaangaande met de schoolmeester, 1732.

15

Stukken betreffende de afleiding van het water uit de meren ten oosten van
Hoogeveen gelegen, o.a. het Groote-Riegmeer; zijnde besluiten van de
gemeente dienaangaande, rekening van de vroegere aannemer C.E. Tabing
en contract met de nieuwe aannemers van daarvoor benodigde werken, 1733.

16

Een rekwest aan Drost en Gedeputeerden over de weigering van de schulte
A. de Vriese, om mee te werken tot het opmaken van heerdstedenregisters,
met beschikking, 1734.

17

Twee stukken over de verhouding van die van ’t Pesser Legevelt in kerkelijke
aangelegenheden, ten aanzien van hun rechten en verplichtingen, tot de
inwoners van Hoogeveen, 1739-1740.

18

Besluit tot vaststelling van de prijs van het brood en oproeping tot een
vergadering om te beraadslagen over de aanstelling van een vroedvrouw, 1749.

19

Oproeping van onderscheidene ingezetenen om verklaring af te leggen dat zij,
bij een ander zijnde, geen afzonderlijk bedrijf uitoefenen, en dus niet in het
heerdstedengeld moeten worden aangeslagen, 1750.

20

Besluit van de gemeente over het onderhoud van de vorige vroedvrouw, 1750.

21

Rekwest aan Ridderschap en Eigenerfden over de toepassing van een middel
om de schippers tot betaling van het heerdstedengeld te dwingen, met
beschikking, 1751.

22

Besluit tot opruiming van de modder komende van het Santmeer, uit de
Kademakerswijk, 1753

23

Stukken betreffende de aanstelling van een nieuwe vroedvrouw en enige
voorschriften betreffende de uitoefening van haar ambt, 1753-1754.

24

Stukken betreffende de aanschaffing van een brandspuit, en de vaststelling
van een reglement daarvoor, 1755.

25

Besluit over de wijze van bijeenroeping van de gemeente door de tamboer,
1759.
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26

Bijeenroeping van de gemeente, om te voorzien in het gebrek aan water in de
vaart, 1759.

27

Missive aan de volmachten van de “Nieuwe Sluis” te Zwartsluis, over een
heffing op de pramen met turf, die worden overgeladen, 1761.

28

Bijeenroeping van de gemeente om een nieuwe vroedvrouw aan te stellen,
1761.

29

Rekwest aan Drost en Gedeputeerden van de schulten H.J. Carsten van
Zuidwolde en Hoogeveen en E. Beuker van Echtens-Hoogeveen, over de
wijze, waarop de door hen q.q. ten behoeve van het kerspel verrichte diensten
zullen worden betaald, met beschikking, 1763.

30

Rekwest aan Ridderschap en Eigenerfden, daartoe strekkende, dat de
eigenaars wegens de grondschatting van hun meiers aansprakelijk worden
gesteld, met beschikking, 1763.

31

Twee stukken betreffende de voldoening van de proponent J. Havinga,
wegens waargenomen predikdienst, 1763.

32

Stukken betreffende het beroep van een nieuwe predikant, 1764-1765.

33

Oproeping van de gemeente tot de gewone jaarlijkse vergadering, 1768.

34

Extract-resolutie van Ridderschap en Eigenerfden tegen het rondlopen met
loterijbriefjes, 1771.

35

Rekwest aan de Drost A.C. graaf van Heiden, over de verhindering van
de waterafloop uit de pastorie door W. Manting, met beschikking, 1773

36

Rekwesten aan Drost en Gedeputeerden over de verwijdering van “vreemde
joden”, die in het kerspel zijn komen wonen, met beschikking houdende
goedkeuring van daarop gemaakte willekeur, 1773

37

Rekwesten aan Drost en Gedeputeerden aan en bevestiging door Ridderschap
en Eigenerfden, 1774.

38

Het bij “willekeur” vastgestelde reglement op de nachtwacht, met renvooi
op het rekwest om goedkeuring door de drost A.V. graaf van Heiden aan
Ridderschap en Eigenerfden, en hun bevestiging ervan, 1773-1774.

39

Enige stukken omtrent het houden van een weekmarkt, o.a. het besluit
van de gemeente, rekwest aan Drost en Gedeputeerden, en na renvooi
aan Ridderschap en Eigenerfden met hun beschikking, 1773-1774.

40

Aanstelling van een schatbeurder, 1774.

41

Verbaal van het verhandelde in een vergadering van de gemeente, houdende
besluiten over het bedelen langs de huizen en over het traktement aan de
vroedvrouwen toe te kennen, 1776.

42

Rekwest aan de heer Van Echten over goedkeuring van de “willekeur” op
de “vreemde joden” in 1773 vastgesteld, met beschikking, 1777.
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43

Rekwest van Drost en Gedeputeerden om zodanige maatregelen te nemen,
dat de ingezetenen van de beide in het kerspel aanwezige korenmolens meer
gerief mogen hebben, met beschikking, 1778.

44

Missive van Drost en Gedeputeerden met bericht dat enige troepen zullen
worden ingekwartierd, 1779.

45

Rekwest aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, houdende verzoek om
voor de losmaking van ds. Hein van Genemuiden uit de classis van Kampen
slechts f 50,-- gulden te betalen, met beschikking, 1779.

46

Oproeping van een vergadering tot het aanstellen van een nieuwe vroedvrouw
en maken van enige bepalingen voor de uitoefening van de betrekking, 1782.

47

Rekwest aan Ridderschap en Eigenerfden om over de verplichting tot
onderhoud van de “kerkstegen” een beslissing te geven; met beschikking, 1784.

48

Rekwest (en bijlagen) aan de directeuren van de Compagnie van “Echtens
hooge veenen” over de inning van de stuivers door de schippers op de
Hoogeveense vaart verschuldigd, tot onderhoud van het Mallegatschut;
met beschikking, 1784.

49

Verbaal van de vergadering van de gemeente, waarin is besloten het
opnemen van de rekening enz. aan twee rotmeesters op te dragen, en
over de stemgerechtigdheid en de wijze van stemmen in de rotten, 1785.

50

Extract-resolutie van Ridderschap en Eigenerfden, over de betaling van
een stuiver voor de van de Smilde afkomende schepen, tot onderhoud
van het Mallegatschut, 1786.

51

Enige stukken betreffende de afzetting van vorige en de benoeming van
een nieuwe vroedvrouw, met de bepalingen omtrent de uitoefening van
de betrekking, 1786.

52

Oproeping tot de gewone jaarlijkse vergadering, 1787.

53

Stukken betreffende de bouw van een tweede pastorie, waarvoor de door de
Heer van Echten uit de kerkenopkomsten f 1500,-- gulden wordt beschikbaar
gesteld, niettegenstaande de procedure met de participanten van de
Compagnie over zijn bevoegdheid ten aanzien van de kerk en de kerkelijke
aangelegenheden, 1787.

54

Twee brieven aan Drost en Gedeputeerden van de schulte H.J. Carsten over
inkwartiering van krijgsvolk bij de bewoners van het Pesserveld en de weigering
van de schulte van de Wijk om daartoe mee te werken; met antwoorden, 1787.

55

Rekwest van enige schippers te Hoogeveen aan de Drost om de militairen in
te kwartieren alleen bij de leden van de ontbonden exercitie-genootschappen
of althans hen alleen daarmee te bezwaren; met beschikking,1787.

56

Rekwest aan Drost en Gedeputeerden tot goedkeuring van uitzetting van de
ten behoeve van inkwartiering van krijgsvolk in 1787 gemaakte onkosten, 1788.
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57

Rekwest van de bewoners van het Pesserveld aan de Drost om tot de
benoeming van een tweede predikant te Hoogeveen, vertegenwoordigd
door een volmacht te mogen medewerken; met beschikking, 1788.

58

Besluit van de gemeente om bij de Heer van Echten aan te dringen op de
uitkering van de ten behoeve van de tweede pastorie beschikbaar gestelde
f 1500,-- gulden, 1788.

59

Rekwest aan Ridderschap en Eigenerfden betreffende de oprichting van
een armenwerkhuis; met beschikking, 1789.

60

Extract-resolutie van Drost en Gedeputeerden houdende vaststelling
der gerichtsjura, door de schulte van het Hoogeveen te genieten, met
enige daarbij behorende stukken, 1790.

61

Besluit over de plaats van vergaderingen van het kerspelbestuur, 1792.

62

Extract-resolutie van Drost en Gedeputeerden over de uitoefening van
verloskunde te Hoogeveen, 1792.

63

Rekwesten aan Drost en Gedeputeerden en de Staten der Landschap
(en bijlagen), betreffende de oprichting van een armenwerkhuis en het
houden van een collecte tot het bestrijden van kosten daarvoor benodigd,
met de beschikkingen, 1793-1794.

64

Bijeenroeping van een vergadering van de gemeente tot bespreking van
het bedrag van de aan de schulte verschuldigde gelden,1794.

65

Besluit van de gemeente tot het aangaan van een lening van f 400,-- gulden
tot voldoening van het door het kerspel ten behoeve van het Landschap op
te brengen bedrag, 1794.

66

Losse ingekomen en uitgegane stukken, van 1795 - augustus 1806.

67

Een protocol, zijnde een register, naar tijdsorde ingericht, op de ingekomen
stukken van augustus 1806 - januari 1813, nrs. 1-1388, en opgave van enige
uitgegane stukken daarmee niet in verband staande, nrs. 1-41.

68

Losse ingekomen, en enkele daarmee in verband staande uitgegane stukken
van augustus 1806 - januari 1808, genummerd 1-119.

69

Losse ingekomen, en enkele daarmee in verband staande uitgegane stukken
van januari 1808 - juli 1809, genummerd 120-297.

70

Losse ingekomen, en enkele daarmee in verband staande uitgegane stukken
van juli 1809 - januari 1811, genummerd 298-527.

71

Losse ingekomen, en enkele daarmee in verband staande uitgegane stukken
van januari 1811 - augustus 1811, genummerd 528-715.

72

Losse ingekomen, en enkele daarmee in verband staande uitgegane stukken
van augustus 1811 - januari 1812, genummerd 716-882.

73

Losse ingekomen, en enkele daarmee in verband staande uitgegane stukken
van januari 1812 - juli 1812, genummerd 883-1131.
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74

Losse ingekomen, en enkele daarmee in verband staande uitgegane stukken
van juli 1812 - januari 1813, genummerd 1132-1388.

75

Enige losse stukken, uitgegane stukken niet in verband staande met de
ingekomene, van augustus 1806 - januari 1813 nrs. 1-41.

76

Décret impérial du 21 octobre 1811 sur la circonscription des arrondissemens,
cantons et communes, qui composent les départements de la Hollande.

77

Een protocol, zijnde een alfabetisch en chronologisch register op de ingekomen
stukken van januari 1813 - januari 1814, nrs. 1-570.

78

Losse ingekomen en enkele daarmede in verband staande uitgegane stukken
van januari - juli 1813, nrs. 1-249.

79

Losse ingekomen en enkele daarmede in verband staande uitgegane stukken
van juli 1813 - januari 1814, nrs. 250-570.

80

Een afzonderlijk omslag met enkele stukken over het oproer in november 1813.

81

Een protocol, bevattende kopieën van uitgegane brieven in het jaar 1812.

82

Een protocol, bevattende kopieën van uitgegane brieven in het jaar 1813;
met alfabetisch register.

83

Een protocol, zijnde een Register van ontvangen Landspublikaties, resoluties
enz. van 1795 - januari1803, nrs. 1-572.
B. Bepaalde onderwerpen van algemeen bestuur

84

Procesverbalen van beëdiging van maires en adjuneten, 1811-1813.

85

Twee ondertekende “declaratoren” omtrent de rechten van den “mensch
en burger”, 1795.

86

a. Register van stembevoegden, 1801;
b. Stemcedels en verbalen van stemmingen voor gemeentelijke
aangelegenheden, 1803-1805.

87

Stukken betreffende de grondvergaderingen, (stemregisters, oproepingen,
verbalen van stemming enz), 1795-1803.

88

Registers van stemming over het al of niet aannemen van de constitutie, 1805.

89

Registers van personen, aan welke ten behoeve van de verkiezingen
burgerkaarten zijn afgegeven, 1811.

90

Stukken betreffende de kantonale vergadering in 1813.

91

Losse bladen van een doopprotocol in quarto over de jaren 1703-1732,
echter met opgaven van enige gedoopten vanaf 1682; in omslag.

92

Een protocol in quarto, zijnde een doopboek over 1732-1789.
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93

Een protocol, zijnde een Doopprotocol van de gemeente van het Hoge
en Echtens Hoogeveen, over 1789-1811.

94

Register van geboren kinderen bij de Joodse gemeente te Hoogeveen over
1786-1811.

95

Een almanak met aantekeningen omtrent gedoopten en gesloten huwelijken,
over 1773-1775.

96

Een protocol in quarto, zijnde een register van gehuwden van
1 januari 1803 - 1 maart 1812.

97

Losse bladen van een Begrafenisprotocol in quarto, zijnde een register van
het voor de begraven overledenen bepaalde over 1752-1786; in omslag.

98

Dodenprotocol in quarto, zijnde een register van het voor de begraven
overledenen bepaalde van 3 mei 1786 tot in september 1811.

99

Begrafenisprotocol in quarto, bevattende een lijst van overledenen van
9 mei 1786 tot in april 1811.

100

Protocol zijnde een register van geboorten, huwelijken en overlijden van
augustus 1811 - januari 1812; met alfabetische tafels.

101

Register met verklaringen omtrent het aannemen van voor en achternamen,
1813.

102

Lijst van het aantal “zielen” op ’t Hoogeveen [1797].

103

Opgave omtrent de bevolking.

104

Register van het aantal inwonenden, dezelve beroep, het bedrag van te
betalen belastingen enz., 1807; afzonderlijk.

105

Tableau van de staat van ingezetenen, 1808; afzonderlijk.

106

Maandelijkse en jaarlijkse tabellen omtrent de bevolking, 1811-1813.

107

“Registers der van elders met der woon hier komende of naar elders met
der woon van hier vertrekkende, 1812”.

108

“Register der verklaringen opzichtenlijk politieke woonplaatsen, 1813”.

109

Stukken betreffende de burgerwapening (o.a. oproepingen en lijsten van
hen die tot de gewapende dienst verplicht zijn), 1797-1801.

110

a. “Register van manspersonen van 20 tot 60 jaren dienende tot formatie der
cohorte Burgermacht”; 1812
b. “Register van manspersonen van 20 tot 60 jaren dienende tot formatie der
cohorte Burgermacht”; 1812

111

Lijst van gedesigneerden tot de nationale garde, 1813.

112

Lotinglijsten van de nationale garde, 1813.

11

113

Nominatieve lijst van voorgestelde personen tot de “gardes d’honneur”, 1813.

114

Lijst van manspersonen vallende in de termen van kustbewaarders, 1812.

115

Stukken betreffende de ligging van kustbewaarders, 1812-1813.

116

Rekening en verantwoording van het kustbewaardersfonds, 1813.

117

Twee omslagen met stukken betreffende de requistie van drie trekpaarden,
1813.

118

Stukken betreffende een collecte ten behoeve van enige terugkerende
maritieme conscrits, 1813.

119

Register van algemene volkswapening, 1813, voor zover niet anders
opgegeven.

120

Stukken betreffende de schouw van wegen, waterlossingen, bruggen,
vonders enz.; ook van de brandblusmiddelen (meest afkondigingen van te
houden schouw en publicaties van voorschriften daarover), 1796-1811.

121

Conditiën van aanbesteding van het onderhoud van de “Kerspelweg” of
“dijk”, 1705-1798.

122

Conditiën van aanbesteding van verschillende werken en enige andere
stukken daarover, 1765-1813.

123

Enige stukken betreffende het Mallegatschut bij Meppel, handelende o.a.
over het peil, de aanstelling van een schutmeester en over het financieel
beheer, 1779-1801.

124

Stukken betreffende de oprichting en de regeling van de nachtwacht,
1780-1789 en 1806-1810.

125

Enige stukken betreffende het beheer en de behandeling van de brandspuit
en de aanschaffing van een nieuwe, 1792-1811.

126

Enige stukken betreffende de straatverlichting o.a. conditiën van aanbesteding
van de daartoe vereiste benodigdheden, 1808-1813.

127

Register van hen, die zich als gerechtigden tot de jacht en visserij hebben
opgegeven,
en enkele andere stukken daarover, 1799-1805.

128

Register, waarin is aangetekend de vertoning van akten van eedsaflegging
voor de rechtbank van eerste aanleg, door de notarissen, 1811-1815.

129

Een notitie van uitgaven en voorschotten voor het schippersgilde over
1798-1799, afgerekend in 1800; en een opgave van schepen van [1811].

130

Opgaven omtrent de toepassing van vaccine, 180-1811.

131

a. Staten betreffende de opbrengst van de oogst over 1812 en 1813.
b. Staten betreffende de opbrengst van de oogst over 1812 en 1813.
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132

Opgaven van de aanwezige voorraad granen 1812-1813, en wekelijkse omtrent
de graanprijzen (mercurialen) over juni en juli 1812.
C. Stukken betreffende onderscheidene geschillen, 1682-1806

133

Een vonnis van Drost en Gedeputeerden in het geschil tussen volmachten
van Echtens Hoogeveen en een bewoner van het Pesserveld, waarbij de
laatste wordt veroordeeld zijn quota te betalen in de kosten van het beroep
van de predikant te Hoogeveen, 1682.

134

Een vonnis van Ridderschap en Eigenerfden, over het bijdragen in de kosten
van de kerk c.a., door bewoners van het Pesser Legeveld, 1690.

135

Een vonnis van Drost en Gedeputeerden in het geschil met de schulte
A. de Vriese, over de nakoming van enige bepalingen van het reglement,
met name de heffing van het pastoorsgeld, het toezicht op maten en gewichten
en het samenroepen van de gemeente, 1708.

136

Stukken betreffende een geschil met J. Hoekman en H.W. Camerlingh over
de aflegging van rekening en verantwoording van de door hen gevoerde
administratie van gemeentegelden over de jaren 1705-1712.

137

Volmacht op R.A. ten Hoorn om in het geschil met Lange Symen “het intresse
van ’t Hoogeveen” waar te nemen, 1713.

138

Stukken betreffende het geschil met de volmachten benoemd tot het nemen
van maatregelen om jaar- en weekmarkten en een tweede molen voor het
kerspel te verkrijgen, over de voldoening van de door hen voor dat doel
gemaakte onkosten, 1716.

139

Een rekening van de heer J. Carsten, advocaat, wegens verdiend salaris
in onderscheidene processen, 1716.

140

Stukken betreffende een geschil met de bakker R. Arents over diens
overtreding van het reglement ten aanzien van de broodzetting, 1720-1721.

141

Stukken betreffende een geschil met de schulte A. de Vriese over in
rekening gebrachte maar niet uitgegeven posten wegens het verzoeken van
goedkeuring van de verkiezing van volmachten aan de Heer van Echten,
welk verzuim bleek uit een vordering van de heer Johan van Echten tegen
de gemeente Hoogeveen tot erkenning van zijn recht, 1734-1736.

142

Stukken betreffende een geschil met L. Fledderus te Steenwijk over een hem
opgelegde boete wegens het te koop aanbieden van een hoeveelheid tabak,
welke bleek niet het opgegeven gewicht te hebben, 1738.

143

Stukken betreffende een geschil met J. Potser als tweede man van H. Jans
Moll, weduwe van Coert Jans Jager, en voogd van de kinderen wegens diens
beheer gevoerd als beurder van heerstede- en pastoorsgeld, 1743.

144

Stukken betreffende een geschil van de schatbeurder tegen A. van Bruntinge,
over de door hem geweigerde betaling van pastoorsgeld als inwoner van het
Pesserveld, 1746.
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145

Stukken betreffende een geschil tussen de pander, de schulte E. Steenbergen
en de volmachten van het Hoogeveen over de vraag, wie de voor de
gevangenneming van een misdadiger gemaakte onkosten moet betalen,
1746-1747.

146

Stukken behorende tot een proces door de Drost q.q. gevoerd tegen de
markegenoten van Steenbergen en Ten Arloo, de participanten van de
Algemene Compagnie en de ingezetenen van Hoogeveen, teneinde uitvondig
te maken, wie van hem de brug over de vaart naar de Zuidwoldinger sloot moet
onderhouden, 1750.

147

Stukken betreffende het geschil met de bakkers over de broodzetting, 1772.

148

Stukken betreffende het geschil met de schulte H.J. Carsten, over de betaling
van een obligatie groot f 800,-- gulden te zijner laste, door H.J. Calkoen aan
het kerspel overgedragen, 1778-1779.

149

Stukken betreffende het geschil met de bewoners van het Pesserveld over hun
verhouding tot die van het Hoogeveen ten aanzien van het financiewezen, van
hun bijdragen tot het pastoorsgeld en wat daaruit zal mogen worden voldaan,
1783-1784.

150

Stukken betreffende het geschil met de bewoners van het Pesserveld over hun
bijdrage in de kosten, veroorzaakt door de inkwartiering van krijgsvolk in het
laatst van 1787, 1788-1792.

151

Twee stukken betreffende een geschil met de predikanten van classis van
Meppel over de betaling van f 100,-- gulden wegens huishuur, de tweeden
predikant als bijslag op zijn traktement toegekend, 1790.

152

Stukken betreffende een eis door de Drost q.q. ingesteld om met die van
Zuidwolde uitvondig te maken, welk kerspel tot het onderhoud van de wegwijzer
staande bij de Echtense brug is verplicht, en wie de boete wegens het “kwaad
schouwen” er van moet betalen, 1792.

153

Stukken betreffende een eis van de pander W. Coelingh en R. Neyenhuis over
het bedrag van de aan hem wegens het op een publieke verkoop van roerende
goederen aangekochte verschuldigde gelden, waarbij de gemeente zich voor
de gedaagde in het geschil voegt, 1796-1997.

154

Stukken betreffende een geschil tussen de ingezetenen van het Hoogeveen,
vertegenwoordigd door het gemeentebestuur, en de burger R. van Echten
over diens recht van heffing van (zaad- en bloed-) tienden over het Hoogeveen,
1797.
N.B. Hierbij tevens twee kopieën van akten van verkoop van tienden onder
Zuidwolde van de jaren 1695 en 1766.

155

Stukken betreffende een geschil met over het recht van beroep van een
predikant en de beroeping van H. Oort in het bijzonder, 1797-1799.
N.B. Tevens een uitspraak ingevolge compromis van 6 mei 1806.

156

Stukken betreffende een geschil met de directeuren van de Algemene
Compagnie in het Echtens-Hoogeveen en de Heer van Echten over de schouw
van de wegen, dijken, voetpaden, vonders, stouwen enz. gelegen in het terrein,
behorende tot de 5000 morgens, 1798.
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157

Stukken betreffende een geschil met J.J. Martinus over de betaling van aan
hem verschuldigd traktement als “marktrigter”, 1799.

158

Stukken betreffende een geschil met J.J. Martinus als schouwer, aangesteld
vanwege het bestuur, en later met W.A. de Ravellet over de betaling van kosten
van de procedure door de betaling van kosten van de procedure, 1799-1802.

159

Stukken betreffende een geschil met M. Calkoen, weduwe Kamerling over het
recht tot verloting van zitplaatsen in de kerk, 1800.

HOOFDSTUK II

Financieel beheer

A. Gemeenterekeningen en -begrotingen
160

Losse gemeenterekeningen met bijlagen, 1703-1789.
N.B. Rekeningen over 1707, 1708, 1709 en 1781 ontbreken.

161

Losse gemeenterekeningen met bijlagen, 1789-1797.

162

Losse gemeenterekeningen met bijlagen, 1797-1805.

163

Losse gemeenterekeningen met bijlagen, 1805-1813.

164

Rekeningen van de ontvanger wegens de privé-gelden,
augustus 1813-oktober 1814.

165

Een protocol, bevattende gemeenterekeningen, de ontvangsten over
1807-1811 afzonderlijk voorin, de uitgaven over 1807-1813 achterin.

166

Een protocol bevattende:
voorin
- De opgave van ontvangsten wegens pastoorsgeld, 1807-1811;
- De afrekeningen met de onderwijzers over het schoolgeld, 1813-1815;
achterin
- De uitgaven gedaan uit het pastoorsgeld, 1807-1815;
- Algemene afrekeningen wegens het pastoorsgeld, 1811-1816;
- Ontvangsten en uitgaven wegens het schoolgeld, 1807-1812.

167

Begrotingen van ontvangsten en uitgaven en een instructie betreffende het
opmaken van het budget, 1808-1812.

B. Inkomsten, heffingen en belastingen
168

Obligaties met bijbehorende stukken ten laste van het kerspel, uit de jaren
1767-1798.

169

Opgaven van genegotieerde kapitalen ten laste van het kerspel, 1797-1810.
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170

Conditiën van aanneming van het schatbeurdersambt, instructies, en
borgstellingen door de schatbeurdersambt voor de goede waarneming
daarvan, 1708-1796: nrs. 167-171.

171

Een protocol zijnde een register van grondschatting over de landerijen en
huizen: tevens bevattende een staat van het verschuldigde door iedere
ingezetene en door het gehele kerspel over de jaren 1760-1773, opgemaakt
in 1758 en 1759 door E. Beuker.

172

Registers voor de heffing van het heerstede- en het pastoorsgeld met de
restant-cedelen, 1701-1765.

173

Registers voor de heffing van het heerstede- en het pastoorsgeld met de
restant-cedelen, 1765-1789.

174

Registers voor de heffing van het heerstede- en het pastoorsgeld met de
restant-cedelen, 1789-1811.

175

Protocol bevattende, voor iedere ingezetene afzonderlijk, het verschuldigde
wegens het pastoors- en heerdstedegeld, over de jaren 1754-1772.

176

Drie tien-jaarlijkse heerdstedenregisters, zoals gezonden werden naar het
landschapsbestuur, in 1764, 1774 en 1804.

177

Stukken betreffende de gerechtelijke inning van het heerstede- en
pastoorsgeld, 1706-1708.

178

Twee stukken omtrent de heffing van goedschatting in de jaren 1705-1712.

179

a. Repartitie over het nadelig slot van het budget, 1811, 1812 en 1813.
b. Repartitie over het nadelig slot van het budget, 1811, 1812 en 1813.

180

Stukken betreffende de heffing van het schoolgeld, 1807-1813.

181

Stukken betreffende de werving van vrijwilligers, de verkrijging van daarvoor
vereiste gelden, alsmede de verantwoording van aan hen gedane uitkeringen,
1809.

182

Repartitie over de ingezetenen, strekkende tot betaling van correspondentieposten en conscripties, 1811.

183

Repartitie over de ingezetenen voor het gendarmeriehuis, 1812-1813.

184

Omslag over de ingezetenen van Hoogeveen tot betaling van het vastgestelde
gedeelte van de lening van f 128.000 gulden, voor het Departement van
Wester-Eems, november 1813.

185

Lijsten voor de invordering van uitgeschreven heffingen in de jaren 1798,
1802 en 1803.

186

Stukken betreffende de invordering van de uitgeschreven heffing van
3 miljoen gulden, 1808.

187

Belasting op het zegel, afgegeven zegels door ambtenaren, 1807-1811.
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188

Publicaties enz. betreffende de uitvoering van patent-belasting, 1806-1811.

189

Modellen en originelen van lijsten van afgegeven patenten, 1807-1810.

190

Protocol, zijnde een register van patentplichtigen, lopende over 1807-1811,
afzonderlijk.

191

Een protocol, bevattende opgaven van overledenen ten behoeve van de
heffing van het recht van successie, 1806-1811.

192

Een protocol, bevattende opgaven van overledenen ten behoeve van de
heffing van het recht van successie, 1806-1811.
N.B. Ongeveer gelijkluidend als inv.nr. 191.

193

Een protocol, bevattende opgaven van overledenen ten behoeve van de heffing
van het recht van successie, 1806-1811.
N.B. Een extract van nr. 192.

194

Driemaandelijkse opgaven van overledenen ten behoeve van de
"receveur d’ enregistrement" over 1812.

195

Driemaandelijkse opgaven van overledenen ten behoeve van de
"receveur d’ enregistrement" over 1813.

196

Enige algemene stukken betreffende de grondbelasting en die op het personeel
en meubilair, 1811-1813, in afzonderlijke omslag.

197

Enige oproepingen en publicaties betreffende de heffing van de verponding,
1806.

198

a. Register van huizen, veenen, gronden en landen omvattende alle onroerende
eigendommen, 1806-1807; de drie wijken ieder in een afzonderlijke omslag.
b. Register van huizen, veenen, gronden en landen omvattende alle onroerende
eigendommen, 1806-1807; de drie wijken ieder in een afzonderlijke omslag.
c. Register van huizen, veenen, gronden en landen omvattende alle onroerende
eigendommen, 1806-1807; de drie wijken ieder in een afzonderlijke omslag.

199

Protocol, zijnde een kohier van vaste goederen, 1808; afzonderlijk.

200

a. Opgaven van ongebouwde eigendommen, 1812; de drie wijken ieder in een
afzonderlijke omslag.
b. Opgaven van ongebouwde eigendommen, 1812; de drie wijken ieder in een
afzonderlijke omslag.
c. Opgaven van ongebouwde eigendommen, 1812; de drie wijken ieder in een
afzonderlijke omslag.

201

Supplementoire opgaven van ongebouwde eigendommen, 1812.

202

a. Register op de aangaven van ongebouwde eigendommen, 1812.
b. Register op de aangaven van ongebouwde eigendommen, 1812.

203

Register dienende tot bekoming van een alfabetisch register van eigenaren
van ongebouwde eigendommen, 1812.

204

Alfabetisch register van de eigenaren van ongebouwde eigendommen, 1812.
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205

Berekening van repartities van de opgave van ongebouwde eigendommen
in morgens en roeden, 1812.

206

Releves des proprietes non baties, pour servir a la formation de la matrice
de role, arrete par le maire, les adjoints et les repartiteurs, 30 Janvier 1812;
in afzonderlijke omslag.

207

Releves des proprietes non baties, pour servir a la formation de la matrice
de role, arrete par le maire, les adjoints et les repartiteurs, van 8 september
1813; in afzonderlijke omslag.

208

Lijsten betreffende de heffing van belasting op het personeel en meubilair,
1809-1813.

209

Register en bewijzen van ontvangst van “recepissen” voor overstortingen
Door de ontvangers van belastingen, 1811, in portfeuillenr. 25, voor zover
niet anders opgegeven.

210

a. Roles des taxes etablies sur les bestiaux, voor 1812, 1813 en 1814; in drie
afzonderlijke omslagen.
b. Roles des taxes etablies sur les bestiaux, voor 1812, 1813 en 1814; in drie
afzonderlijke omslagen.
c. Roles des taxes etablies sur les bestiaux, voor 1812, 1813 en 1814; in drie
afzonderlijke omslagen.

HOOFDSTUK III

Kerkelijke en armeninrichtingen

211

Verzoek om vrijstelling van het hoofdgeld, ten behoeve van bedeelden,
vanwege de diaconie, gericht aan Drost en Gedeputeerden, 1744.

212

Stukken betreffende de oude schulden van de diaconie en de betaling ervan,
1807-1809.

213

Stukken betreffende onderscheidene geschillen, over de verplichting tot
onderhoud van ramen, met bijzondere personen en met andere diaconieën,
alsmede akten van borgtocht voor dat onderhoud, 1704-1733.

214

Stukken betreffende de oprichting van een armenwerkhuis en de bestrijding
van kosten daarvan, 1793-1795.

215

Reglement voor het Armenhuis te Hoogeveen; hierbij als bijlagen reglementen
voor het Armhuis te Meppel en voor het Rooms Armhuis te Groningen, 1794.

216

Twee stukken betreffende de overdracht van het terrein voor een armhuis
bestemd, door het plaatselijk bestuur aan de diaconie, 1797-1798.

217

Repartitie voor het armenwerkhuis, ter bestrijding van kosten, 1813.
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218

Enige stukken betreffende de invordering van dat bedrag, alsmede een lijst
van de jongens en meisjes in 1811, in het gesticht aanwezig.

HOOFDSTUK IV

Stukken van onderscheiden aard
219

Advies van H. Roijer, advocaat te Zwolle, inzake een geschil tussen de
Hoofdparticipanten van de Algemene Compagnie van de 5000 morgens
en R. Baron van Echten tot Echten, over het beheer van kerk- en
schoolgoederen en de collatie van de koster en schoolmeester, 1791.

19

