
 
 1. ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR, GEVORMD 

 ONDER BEHEER VAN DE GEMEENTESECRETARIS 
 1817-1917 
 
 A. STUKKEN EN SERIES VAN ALGEMENE AARD 
  
1. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen 

betreffende het algemeen bestuur 1829-1842 
 
 1 omslag 
 
Aa NOTULEN VAN DE RAAD 
 
2. Notulen van de vergaderingen van de raad der gemeente Sleen 1830-1915 

-1 1830-1852 -3 1866-1885 -5 1894-1903  -7 1908-1912 
-2 1853-1865 -4 1886-1893 -6 1903-1908  -8 1912-1915 

 8 delen 
 
Ab. NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN BURGEMEESTER EN 

WETHOUDERS 
 
3. Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders der 

gemeente Sleen 1833-1913 
-1 1833-1850 -3 1858-1868 -5 1894-1902  -7 1909-1913 
-2 1853-1857 -4 1869-1894 -6 1902-1909 

 
N.B. Na 1 maart 1883 tot 19 april 1887 werden géén notulen van deze vergaderingen 

bijgehouden. 
Zie eveneens inv.nr. 917 

 
Ac.  BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER 
 
4.1-2 Besluiten van de burgemeester der gemeente Sleen tot verlening van een wekelijks uit te 

keren bedrag in geld uit de burgerlijke fondsen der gemeente aan armlastige ingezetenen 
 van Sleen 1855-1868 
-1 1855-1860 2 delen   -2 1860-1868 

 
5. Chronologische indicateur op de besluiten van de burgemeester der gemeente der 

gemeente Sleen tot verlenging van geldelijke onderstand aan armlastige ingezetenen 
dezer gemeente 1860-1862 

 1deel 
 
6. Staten van armvoorschotten door het plaatselijke bestuur van Sleen 1859-1870 
 1 omslag 
 
AD. PUBLIKATIES 
 
7. Ingekomen publicaties en notificaties 1819-1915 



-1 1819-1851 -2 1852-1870 -3 1871-1905  -4 1906-1915 
 4omslagen 

N.B. Zie eveneens inv.nr. 504.1 
 
AE.  VERORDENINGEN 
 
8.  Register bestemd voor het houden van aantekeningen van gedane afkondigingen van 

gemeente-verordeningen, overeenkomstig artikel 2 van de verordening op het 
afkondigen, raadsbesluit van 21-41952 nr. 2, 1852-1856  

 1 omslag  
 
9.  Register van verklaringen aangaande de afkondiging van verordeningen tegen welker 

overtreding straf is bedreigd in de gemeente Sleen 1856-1913 
 1 omslag 
 

Zie eveneens inv. nrs. 10, 23, 153, 161, 163, 167, 202, 203, 209, 223, 244, 262, 309, 
484, 485, 487-489.1, 491.1, 491.5, 493.1, 494, 496.1-2, 498.1, 502.1.3, 504.2, 514.1, 
519, 520.1-3, 523, 528, 539.1, 546, 549.1, 552.2, 560, 574.2.5, 575.1, 601.1, 620.1, 
621.6, 650.3, 693, 739.2, 742.2, 752.1-2, 755, 757.1, 767.1-4,777.1, 926, 930.1-2, 948, 
950 

 
10 Afschriften van verordeningen vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Sleen 
 
10 -1 Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders der 

gemeente Sleen 1893  
-1a Verordening omtrent de wijze van afkondiging van plaatselijke verordeningen 

1852 
-2 Verordening nopens de rooster van aftreding van leden van de raad der gemeente 

Sleen 1891 
-3 Verordening tot aanwijzing van de stemlokalen binnen deze gemeente voor de 

benoeming van leden van de raad der gemeente Sleen 1897 
-4 Verordening tot verdeling der gemeente Sleen in kiesdistricten 1897 
-5 Verordening tot heffing en invordering van gemeente opcenten op de 

grondbelasting 1865 
-6 Verordening betreffende de aard en duur der persoonlijke diensten 1878, 1891  1) 
-7 Politieverordening der gemeente Sleen met supplement 1864, 1868  2) 
-8 Verordening op de heffing en invordering van rechten van de burgerlijke stand 

1879, 1880 
-9 Verordening op de verhuizingen binnen de gemeente Sleen 1878, 1891  3) 
-10 Verordening op de verdeling der gemeente Sleen in wijken en nummering van 

huizen en gebouwen 1878, 1891 
-11 Verordening op het verblijf binnen de gemeente Sleen in schepen, voertuigen, 

karren enz. 1891  4) 
-12 Verordening omtrent het loslopen en het laten aanwezig zijn van vee op 

andermans grond 1878, 1891,  6) 
-12a Verordening betreffende niet-uitvliegend pluimgedierte 1913  5) 
-13 Verordening op de tapperijen 1878, 1891  7) 
-14 Verordening op het verstrekken door een vergunninghouder van sterke drank in 

het klein enz. op de openbare weg 1910  8) 



-15 Verordening op het houden van loterijen 1878, 1891 9) 
-16 Verordening op het houden van honden en het rijden met hondekarren 1878,  

1891 10)  
-17 Verordening op het toezicht op levensmiddelen 1878, 1891 
-18 Verordening op het broodgewicht 1915 11) 
-19 Verordening tot voorkoming van de verspreiding van besmettelijke ziekten in de 

gemeente Sleen 1878, 1891 12) 
-20 Verordening op de algemene begraafplaats in de gemeente Sleen 1878, 1891 13) 
-21 Verordening op het begraven van lijken in de gemeente Sleen 1870 14) 
-22 Verordening op de openbare reinheid 1878, 1891 15) 
-23 Verordening houdende voorschriften ingevolge artikel 1 der woningwet met 

wijzigingen 1878, 1891, 1906, 1907 16)” 
-24 Verordening nopens het te houden toezicht op de staat van gezondheid van het vee 

in de gemeente Sleen 1865, 1867 
-25 Verordening tot voorkoming en blussing van brand in de gemeente Sleen 1878, 

1891 17) 
-26 Verordening omtrent het toezicht op openbare wegen in de gemeente Sleen 1878, 

1891 18) 
-27 Verordening op het spannen van prikkeldraad in de gemeente Sleen 1878, 1879, 

1907 19)  
-28 Verordening op het arbeiden van kinderen beneden de 12 jaar in de gemeente 

Sleen 1880, 1891 20) 
-29 Verordening regelende het openbaar lager onderwijs in de gemeente Sleen  

1906 21) 
-30 Verordening op de heffing en invordering van schoolgelden in de gemeente Sleen 

1881, 1890 22) 
-31 Verordening op de toelating van leerlingen uit de gemeente Borger en Zweeloo op 

de school te Sleen 1891, 1894 
  
 2 omslagen  
N.B.  Deze verordeningen werden systematisch gerangschikt 

1) Zie eveneens invr.nr.  930.2 
2) ” ” ” 203, 503.1, 930.1 
3) ” ” ” 539.1, 930.1 
4) ” ” ” 930.1 
5) ” ” ” 552.2 
6) ” ” ” 520, 930.1 
7) ” ” ” 223, 549.1, 930.1 
8) ” ” ” 930.1 
9) ” ” ” 930.1 
10) ” ” ” 930.1 
11) ” ” ” 573.2.3, 693, 930.1 
12) ” ” ” 930.1 
13) ” ” ” 583.1, 930.1 
14) ” ” ” 244, 584.2 
15) ” ” ” 209, 519, 930.1 
16) ” ” ” 262, 593, 597.3, 598.1.3, 930.1 
17) ” ” ” 620.1, 621.6, 930.2 
18) ” ” ” 930.1, 
19) ” ” ” 930,1 
20) ” ” ” 930,2  
21) ” ” ” 739,2 



22) ” ” ” 752.1.2 
 

 
AF.  AKTEN 
 

In het plan-archief werd aangetroffen een serie afschriften van notariële akten 
dagtekende van 1852-1945, waaraan een lijst voorafgaat bevattende de beknopte 
beschrijving van de aard en soort dezer akten, die in de aangelegde serie doorlopend 
genummerd zijn. Zie hiervoor plan-archief invr.nrs 808 t/m 813 (-2.07.351.11-25) 

 
AG.  INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN NA 1813 EN TOT DE INVOERING 

ENER. ZAAKSGEWIJZE ORDENING  
 
Aga.  Uitgegane brieven 
 
11. Registers van minuten en registers van brieven uitgegaan van de schultes cq. de              
                 burgemeester der gemeente Sleen 1819-1854  

-1    1819-1854 
-2    1832-1854 2 delen     
N.B. Van 1819-1823 zijn de minuten van de brieven in extenso opgenomen, daarna 

slechts incidenteel 
 
 12        Registers van minuten en registers van brieven uitgegaan van de burgemeester en/of 
              het college van burgemeester en wethouders, alsmede minuten van besluiten van de  
              burgemeester der gemeente Sleen 1855 - 1916 
              -1 1855 - 1864     -5 1889 - 1893         -9 1901 - 1903         -13 1909 - 1911 
              -2 1864 - 1874     -6 1893 - 1897       -10 1904 - 1905         -14 1911 - 1913 
              -3 1875 - 1884     -7 1897 - 1899       -11 1905 - 1907         -15 1913 - 1916 
              -4 1884 - 1889     -8 1899 - 1901       -12 1907 - 1909         -16 1915 - 1916 
                                                        16 delen 
 
Agb.   Ingekomen brieven 
 
     De serie ingekomen brieven, circulaires en andere bescheiden bleek formeel gedeeltelijk 
ontoegankelijk voor de administratie, daar hierop de chronologische indicateurs ontbreken 
over de jaren 1817 tot en met 1824. De raadpleging van de overige archivalia in deze serie 
door middel van de aanwezige indicateurs blijkt in de praktijk dermate tijdrovend te zijn, dat 
het gebruik door de administratie van deze ingang tot dit deel van het gemeentearchief 
nagenoeg illusoir was. In feite dus was deze gehele serie van archivalia ontoegankelijk. In 
verband daarmede zijn deze rubrieksgewijze geordend. Deze rubrieken zijn ingedeeld in 
algemene en bijzondere en systematisch gerangschikt. De daarin verzamelde archivalia zijn 
beschreven in afdeling B van deze inventaris. Door deze ordening en beschrijving van de 
ingekomen stukken is bereikt dat hierdoor de vastbladige registers van minuten en registers 
van brieven beschreven onder inv.nrs. 11 en 12 eveneens toegankelijker zijn geworden. 
 
Ah   CHRONOLOGISCHE INDICATEURS DER INGEKOMEN EN VERZONDEN  
        STUKKEN 
 
13.   Chronologische indicateurs op de serie brieven, circulaires enz. ingekomen bij de 
        burgemeester der gemeente Sleen 1825 - 1915 
        -1 1825. 1 . 1-1856 . 12 . 31          -4 1872 .1 .5 -1900 .10 .1 
        -2 1857. 1 . 5-1859 . 12 . 31          -5 1900 .8.30-1910 .12 .21 



        -3 1860. 1.2- 1871 .12 .30              -6 1911. 1 . 2 -1915 . 12 .4 
                                                  6 delen 
        N.B.  Zie noot bij inv.nr. Agb alsmede inv.nr. 970 - 2 
 
14.  Repertoires bestemd voor de secretaris der gemeente Sleen om daarin dag voor dag in te  
       schrijven alle akten van het gemeentebestuur welke op de minute moeten worden geregis- 
       treerd 1883 - 1913 
       -1 1883 - 1888                                 -2   1905 - 1913 
                                  1 omslag 
 
A1. ALGEMENE STATISTIEKEN EN GEMEENTEVERSLAGEN 
 
15. Ingekomen brieven ter zake van de inzending van het gemeenteverslag alsook de         
      verslagen betreffende de toestand der gemeente Sleen 1821-1914 
      -1 Ingekomen brieven 1821 - 1872 
      -2 Gemeenteverslagen 1852 - 1865 
      -3             “                   1866 - 1872 
      -4             “                   1873 - 1879 
      -5             “                   1880 - 1886 
      -6             “                   1887 - 1895 
      -7             “                   1896 - 1905 
      -8             “                   1906 - 1914 
                                           8 omslagen 
       N.B.  Zie eveneens inv.nr.  797.1-2 
 
Aj.    INVENTARISSEN 
 
16. Ingekomen brieven en circulaires betreffende de inrichting der administratie en het archief 
      der gemeente Sleen 1820 - 1824, 1852 - 1855 
                                                                                   1 omslag 
 
17. Inventaris van het archief der gemeente Sleen opgemaakt ter voldoening aan de circulaire 
      van de commissaris des konings dd. 30-5-1877 nr. 1306 (prov. blad nr. 33), 1877 
                                                                                   1 omslag 
      ______________________________________________ 
      B.   STUKKEN EN SERIES VAN BIJZONDERE AARD 
 
18. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende mededelingen betreffende het koninklijk  
      huis van Oranje-Nassau 1820-1851 
      -1 Mededelingen met betrekking tot de geboorte van koninklijke prinsen en prinsessen 
       1820 - 1909 
      -2 Idem met betrekking tot het overlijden van leden van het koninklijk huis o.a. Z.M.  
          Koning Willem II 1837 - 1890 
      -3 Idem met betrekking tot de troonsbestijging van Z.M. koning Willem II en Z.M. koning 
          Willem III 1840 - 1849 
      -4 Stukken betreffende de bezoeken door Z.M. de koning en leden van het koninklijk huis 
          Aan Drenthe gebracht 1820 - 1895 
                                                                                   2 omslagen 
19. Ingekomen brieven ter zake van de benoeming en het ontslag van heren commissarissen 
      des konings 1832 - 1904 
                                                   1 omslag 
 



20. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de instandhouding van de periodieken in de 
       provincie Drenthe 1823 - 1851 
       -1 Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe 1823-1852 
       -2 Provinciaal blad van Drenthe 1841 - 1886 
                                  1 omslag 
 
21. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake     
        van het abonnement op het staatsblad 1818 - 1851,    1888 

1 omslag 
 
BA.   ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 
 
22. Ingekomen brieven ter zake van het bezoek van de heer commissaris des konings aan de 
      gemeente Sleen tot onderzoek van de gemeenteadministratie 1837 - 1912 

1 omslag 
      N.B. Zie eveneens inv.nr. 805 
 
23. Ingekomen circulaires bevattende voorschriften en/of aanwijzingen voor het maken van  
      Plaatselijke verordeningen door de gemeentebesturen 1824 - 1912 

1 omslag 
BAA.  HET ORGANISME 
 
24. Ingekomen brieven waarin van provinciewege de aandacht wordt gevestigd op verschenen 
      boekwerken, kaarten en tijdschriften welker aanschaffing door het gemeentebestuur of 
      De gemeentenaren van belang wordt geacht 1833 - 1910 

1 omslag 
      N.B. Hierbij eveneens de geleidebrieven bij het provinciaal verslag 1867 - 1910 
 
BAA-a. Verkiezingen leden van de gemeenteraad 
 
25. Ingekomen circulaires en brieven bevattende algemene voorschriften en/of aanwijzingen   
        van de benoeming en aftreding van burgemeesters, assessoren, schepenen en verdere 
      Leden van plaatselijke besturen 1819 - 1825 

 omslag 
      N.B. Zie eveneens inv.nrs. 33,36 
               De uitvoering van de gemeentewet - tot stand gekomen onder het 1ste ministerie  
               Thorbecke - zijnde de Wet van den 29-7-1851 regelende de samenstelling, inrigting 
               en bevoegdheid der gemeentebesturen, is van grote invloed geweest op de vorming   
               der gemeentearchieven, zodat daarin uiteraard de uitvoering dezer wet haar weerslag 
               vindt. Het bestuur van iedere gemeente bestaat uit een raad, een burgemeester en       
               wethouders. In elke gemeente is (ten minste) een secretaris en een ontvanger. De       
               burgemeester kon met goedkeuring der Kroon tot secretaris benoemd worden.  
               Eveneens was cumulatie mogelijk van de ambten van burgemeester, secretaris en      
               ontvanger van meer dan een gemeente, zo ieder der gemeenten minder dan 5000       
               zielen telde, deze gemeenten aan elkander grensden en tezamen niet meer dan 10000 
               zielen telden. Tot zover de wet. De gemeente Sleen telde minder dan 3000 zielen,           
               zodat de ambten van burgemeester en secretaris in een persoon verenigd werden. De 
               raad telde 7 leden. Zij werden gekozen door hen die op de in artikel 6 der kieswet  

   bedoelde lijst van kiezers voor de gemeenteraad waren gebracht en hadden          
gedurende zes jaren zitting als leden van die raad. Om de twee jaren trad een derde 
deel der gekozen raadsleden af. Zij waren onmiddellijk herkiesbaar. 



 
26. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake  
      van de samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en                    
        wethouders der gemeente Sleen 1819-1851 
      -1 Algemene circulaires 1819-1951 
      -2 Uitvoering der voorschriften 1819-1851 
      -3 Benoeming van raadsleden 1819-1849 
      -4 Benoeming van assessoren cq. Wethouders 1819-1848 
                                                 1 omslag 
      N.B. Zie eveneens inv.nr. 474 
 
27. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 
      van de samenstelling van de gemeenteraad Sleen jaarlijks genoten zullen worden   1853-   
        1913 
                                                  1 omslag 
 
BAA-b. Verkiezingen leden van provinciale staten 
 
          N.B. Zie eveneens inv.nr. 954 
 
29. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 
      van de verkiezing van leden van provinciale staten van Drenthe 1818-1851 
      -1 Algemene circulaires 1818-1851 
      -2 Uitvoering der voorschriften en/of aanwijzingen 1820-1851 
      N.B. Bij besluit van de gouverneur der provincie Drenthe van 18-3-1818 werd - als            
        uitvloeisel van het K.B. van 2-4-1817 nr. 9 zijnde het Reglement van Zamenstelling der 
      provinciale staten, nadere voorschriften gegeven ter zake van de verkiezing van leden 
      Van provinciale staten. Deze voorschriften vervielen bij invoering der kieswet van 1850. 
                                                 1 omslag 
 
30. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake     
        van leden van provinciale staten van Drenthe 1852-1915 
      -1 Algemene circulaires 1853-1898 
      -2 Uitvoering der voorschriften en/of aanwijzingen 1852- 1898 
      -3 Kiezerslijst (afschrift) 1895 
                                                 1 omslag 
 
BBA-c. Verkiezingen leden der tweede kamer der staten-generaal 
 
         N.B. Zie eveneens inv.nr. 958 
 
31. Ingekomen circulaires betreffende de verkiezing van leden der 1e en 2e kamer der staten- 
      generaal 1848-1913 
      -1 Algemene circulaires 1848-1913 
      -2 Uitvoering der voorschriften 1848-1913 
      -3 Kiezerslijsten 1860-1893 
                                                1 omslag 
 
BAB HET PERSONEEL 
 
BAB-a. Ambtenaren 
 



32. Instructies voor verschillende ambtenaren der gemeente Sleen 
      -1 Van de secretaris 1852 
      -2 Van de ontvanger 1853 
      -3 Van de nachtwachten 1878 
      -4 Van de schoonmaaksters en kachelaanmaaksters 1906 
      -5 Van de onderwijzers 1866 
                                                1 omslag 
      N.B. Zie eveneens inv.nr. 939 
 
BAB-b. Gemeenteambtenaren 
 
         N.B. Voor benoeming van ambtenaren zie eveneens inv.nrs. 25,36,39,42,47,49,529.1-2, 
                  931 
33. Ingekomen circulaires en brieven betreffende de ambten van schout/burgemeester,             
        secretaris, wethouders en gemeenteontvanger 1819-1851 
      -1 Algemene circulaires 1820-1849 
      -2 Benoeming en/of herbenoeming van de schout/burgemeester en secretaris der gemeente 
          Sleen 1819-1851 
      -3 Vaststelling der salarissen van de schout/burgemeester, secretaris, wethouders en 
           ontvanger der gemeente Sleen 1819-1851  
                                                1 omslag 
       N.B. Zie eveneens inv.nrs. 25,36,38 
 
34. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 
      van de salarissen der wethouders, burgemeester, secretaris en de ontvanger der gemeente 
      Sleen 1853-1915 
                                                 1 omslag 
 
35. Ingekomen circulaires betreffende de opgave der personalia van de wethouders, de             
        burgemeester , de secretaris en de ontvanger der gemeente Sleen 1859-1877 
                                                 1 omslag 
 
36. Ingekomen brieven ter zake van de benoeming, de herbenoeming en het ontslag van de 
      respectieve burgemeesters en secretarissen in de gemeente Sleen 1852-1904 
                                                 1 omslag 
      N.B. Zie eveneens inv.nrs. 25, 33 
37. Ingekomen brieven ter zake van de onderscheidingstekenen van de burgemeester der 
      Gemeente Sleen 1852-1853 
                                                  1 omslag 
38. Ingekomen brieven te zake van de benoeming van de burgemeester de gemeente Sleen 
      Tot secretaris dezer gemeente 1852-1886 
                                                    1 omslag 
        N.B.  Zie eveneens inv.nr. 33 
 
39. Ingekomen brieven en circulaires ter zake van het ontvangerschap der gemeente Sleen       
        1820-1907 
      -1 Algemene voorschriften betreffende het ontvangerschap 1820-1823 
      -2 Brieven betreffende benoeming en ontslag van de ontvanger der gemeente Sleen 
          1844-1909 
      -3 Brieven betreffende de instructie van de ontvanger der gemeente Sleen 1840-1907 
      -4 Brieven betreffende het salaris van de ontvanger der gemeente Sleen 1852-1907 
                                                    4 omslagen 



       N.B. Zie eveneens inv.nr. 922.1-2 
 
40. Ingekomen circulaires, brieven en andere bescheiden betreffende het stellen van borgtocht 
      door de ontvanger der gemeente Sleen 1816-1909 
      -1 Algemene voorschriften 1816-1834 
      -2 Algemene brieven betreffende de gemeenteontvanger van Sleen 1820-1909 
      -3 Borgtocht als gemeenteontvanger door A. Evenhuis 1868 
      -4 Borgtocht als gemeenteontvanger door W. Weggemans 1873 
      -5 Borgtocht als gemeenteontvanger door W. Weggemans 1880 
      -6 Borgtocht als gemeenteontvanger door H. Hilbrands 1892 
      -7 Procesverbaal van overgave van de kas en de boeken van de gemeenteontvanger 
          W. Weggemans aan de nieuw benoemde gemeenteontvanger H. Hilbrands 1892 
      -8 Idem van H. Hilbrands aan de nieuwe gemeenteontvanger J. Weggemans 1909 
                                                     1 omslag 
       N.B. Zie eveneens inv.nr. 922.1-2 
 
41. Ingekomen brieven en circulaires ter zake van de politie in de gemeente Sleen 1829-1914 
      -1 Circulaires en brieven betreffende de taak en inrichting van de dienst der gemeente- 
           veldwachters 1829-1914 
      -2  Idem betreffende de driemaandelijkse en halfjaarlijkse inspectie van de kledij der 
           veldwachters door een lid van gedeputeerde staten 1830-1849 
      -3  Idem betreffende de aanstelling en het ontslag van de gemeenteveldwachter te Sleen 
           1829-1907 
      -4  Idem betreffende het salaris van de gemeenteveldwachter te Sleen 1829, 1835-1911 
      -5  Idem betreffende de kleding der gemeenteveldwachters te Sleen 1830-1850 
      -6  Idem betreffende de aanstelling tot onbezoldigd rijksveldwachter 1857-1907 
      -7 Tabellarische mutatiestaten van het politiepersoneel te Sleen    1854-1895 
      -8 Circulaires betreffende de pensioenregeling der gemeenteveldwachters     1894-1905 
      -9 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het pensioenfonds voor inspecteurs van 
          politie, gemeenteveldwachters en dienaren van politie    1900-1911 
                                                    3 omslagen 
          Zie eveneens inv.nr.  923 
 
42.  Ingekomen brieven betreffende de ambtenaren der gemeente Sleen 1852-1911 
       -1 Brieven betreffende benoeming en ontslag van de burgerlijke stand    1852-1909 
       -2 Idem van de overige ambtenaren, met uitzondering van onderwijzers   1884-1903 
       -3 Brieven betreffende de bezoldiging  van gemeenteambtenaren   1902-1914 
       -4 Brieven betreffende pensionering van gemeenteambtenaren   1901-1915 
       -5 Opgaven van het personeel der gemeente Sleen   1864-1911 (hierbij zijn ook de namen 
           van raadsleden vermeld) 
                                                      2 omslagen 
           N.B. Zie eveneens inv.nrs. 931, 943.1-2, 948-950 
 
43. Opgaven der op grond van de pensioenwet voor de gemeenteambtenaren   1913 door de     
       gemeente Sleen gestorte pensioensbijdragen    1913-1917 
                                                      1 omslag 
      N.B.  Zie eveneens inv.nrs. 529.1, 943.1-2, 948-950 
 
BAB-c.  Onderwijzend personeel 
 
44. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 
      van de aanstelling en salariëring van onderwijzers     1819-1847 



      -1 Algemene circulaires   1820-1847 
      -2 Brieven ter zake van de salariëring van onderwijzers    1819-1846 
                                                      1 omslag 
       N.B. Zie eveneens inv.nrs.  740.748 
 
45. Ingekomen algemene brieven en circulaires betreffende salariëring der onderwijzers en      
        aanstelling van hulpkrachten    1852-1915 
                                                      1 omslag 
 
46. Idem ter zake de pensioenering van weduwen en wezen van onderwijzers    1822-1915 
                                                      1 omslag 
 
47. Ingekomen brieven betreffende de onderwijzers (-ressen)   1819-1915 
      N.B.  Alle brieven zijn gerangschikt op de namen der onderwijzers (-ressen). Zij omvatten 
                Sollicitaties, benoemingsbesluiten, verzoeken om ontslag, pensionering enz. 
                Achter de schoolhoofden staan de letters h.d.s.  Zie eveneens inv.nr.  49. 
       -1 Akkermans, J.H., h.d.s. Zuid-Sleen   1847-1884 
       -2 Bakhuis, A., Veenoord   1902-1907 
       -3 Benes, J., h.d.s.  Schoonoord    1897-1903 
       -4 Bergen, A. V., Erm   1896 
       -5 Bergsma, A., Erm   1856-1879 
       -6 Beijering, A., Veenoord   1895 
       -7 Boer, L. De, h.d.s.  Veenoord 1912 
       -8 Bron, M., Schoonoord   1891-1892 
       -9 Bruins, A., Veenoord   1914 
     -10 Brunsting, G., Erm 1898 
     -11 Caron, M.J., Schoonoord 1895 
     -12 Eggink, C.H., Veenoord    1881-1884 
     -13 Elling, W., h.d.s.  Noord-Sleen 1864-1886 
     -14 Fockens, R., h.d.s.  Schoonoord    1856-1874  
     -15 Engen, G.J. v., Erm     1820-1821 
     -16 Gelder, S. V., Schoonoord   1892-1894 
     -17 Gerritsen, J.Th., Noord-Sleen    1902 
     -18 Hagen, M.L., ten, h.d.s.  Zuid-Sleen 
     -19 Hakkert, F.G., Veenoord 
     -20 Heide, F. V.d., Veenoord   1897 
     -21 Hendriks, D., Holsloot   1900-1904 
     -22 Hilbrands, H., Erm   1841-1851 
     -23 Hoeksema, W.L., Schoonoord onged. 
     -24 Joling, H., Erm onged. 
     -25 Kamps, H., Erm 1851-1856 
     -26 Kip., H., Veenoord   1885-1897 
     -27 Kleingeld, C., Sleen 1902-1904 
     -28 Koekoek, B., Erm 1895-1896 
     -29 Kooi, G. v.d., Veenoord 1905 
     -30 Laan, E. V.d., Veenoord 1884 
     -31 Langeveld, W., Schoonoord 1856 
     -32 Leek, J., Veenoord   1906-1909 
     -33 Meppelink, H., Holsloot   1846-1859 
     -34 Meulen, T. v.d., Schoonoord   1891 
     -35 Meijer, A.J., Veenoord 1893-1894 
     -36 Mulder, E., h.d.s.  Zuid-Sleen   1879-1892 



     -37 Naber, W.H., Veenoord 1885-1894 
     -38 Nijdam, J., Veenoord   1885 
     -39 Oever, J. ten,   Schoonoord 1896-1898 
     -40 Oostergo, D., Veenoord 1877-1880 
     -41 Pieper, G., Zuid-Sleen   1895-1902 
     -42 Polak, A., Noord-Sleen 1909 
     -43 Puister W.J., Veenoord   1885-1891 
     -44 Reinink, J., Veenoord 1891-1896 
     -45 Richie, W., Veenoord 1902 
     -46 Ruiter, A., Noord-Sleen   1902-1904  
     -47 Schaafsma, J., Veenoord 1895-1896 
     -48 Scholte, J., Schoonoord 1895 
     -49 Schoondorp, H., Holsloot 1908 
     -50 Sluis., A. v.d. Zuid-Sleen 1898-1901 
     -51 Stoppels, W., Schoonoord 1903 
     -52 Terwisga, S., Schoonoord   1893-1909 
     -53 Timmer, H., Zuid-Sleen   1884-1904 
     -54 Timmer, M., Schoonoord   1904-1908 
     -55 Veen, E. v., h.d.s.  Veenoord 1876-1909 
     -56 Vegt, R. v.d., Veenoord 1897-1903 
     -57 Veurman, J.A., h.d.s.  Noord-Sleen 1905-1906 
     -58 Visker, H., Veenoord 1907 
     -59 Willering, P., h.d.s.  Schoonoord 1902 
     -60 Wijkstra Zwarts, J.A., Erm 1833-1873 
     -61 Zuideveld, J., h.d.s., Veenoord   1906 
     -62 Zuidhof, J., Veenoord 1875-1876 
     -63 Zwaving, H., Holsloot 1915 
     -64 Zwiers, van Guldenes, R., Schoonoord 1874-1890 
                                                            3 omslagen 
 
48.Lijsten van sollicitanten naar vacatures aan de openbare lagere scholen te Sleen 1902-1915 
     - 1 school Holsloot Den Hool, hoofd 1909 
     - 2 school Schoonoord, hoofd 1902 
     - 3 school Noord-Sleen, hoofd 1902 
     - 4 school Zuid-Sleen, hoofd 1909 
     - 5 school Veenoord, hoofd 1904-1911 
     - 6 school Holsloot Den Hool, onderwijzer 1904-1908 
     - 7 school Schoonoord, onderwijzer 1905 
     - 8 school Noord-Sleen, onderwijzer 1906 
     - 9 school Veenoord, onderwijzer 1906-1912 
     -10 school Holsloot Den Hool , onderwijzeres 1906-1908 
     -11 school Schoonoord, onderwijzeres 1906-1911 
     -12 school Noord-Sleen, onderwijzeres 1906-1909 
     -13 school Zuid-Sleen, onderwijzeres 1912-1915 
     -14 school Veenoord, onderwijzeres 1906-1912 
  
                                                             1 omslag 
 
49. Ingekomen brieven van schoolopzieners en andere autoriteiten ter zake van de benoeming 
        van onderwijzend personeel aan de lagere scholen der gemeente Sleen 1864-1915. 
      - 1 Erm 1885-1910 
      - 2 Holsloot Den Hool 1891-1909 



      - 3 Schoonoord 1873-1911 
      - 4 Noord-Sleen 1864-1913 
      - 5 Zuid-Sleen 1884-1915 
      - 6 Veenoord 1875-1913 
                
                                                              2 omslagen 
N.B. Zie eveneens inv .nr. 47  
 
50.  Voordrachten ter vervulling van vacatures aan de openbare lagere scholen der gemeente   
          Sleen 1891-1915 
     - 1 Hoofd der school te Holsloot Den Hool 1903-1904 
     - 2 Hoofd der school te Schoonoord 1902 
     - 3 Hoofd der school te Noord-Sleen 1905 
     - 4 Hoofd der school te Zuid-Sleen 1902 
     - 5 Hoofd der school te Veenoord 1908 
     - 6 Onderwijzer te Erm 1895-1902 
     - 7 Onderwijzer te Schoonoord 1891-1908 
     - 8 Onderwijzer te Noord-Sleen 1904 
     - 9 Onderwijzer te Zuid-Sleen 1900 
     -10 Veenoord 1894-1912 
     -11 Onderwijzeres te Erm 1896-1910 
     -12 Onderwijzeres te Holsloot Den Hool 1904-1908 
     -13 Onderwijzeres te Schoonoord 1895-1911 
     -14 Onderwijzeres te Noord-Sleen 1904-1909 
     -15 Onderwijzeres te Zuid-Sleen 1895-1915 
     -16 Onderwijzeres te Veenoord 1894-1913 
                                           
                                                              2 omslagen 
 
51.  Diverse lijsten van het onderwijzend personeel der gemeente Sleen 1875-1915 
    - 1 Model B, bevattende voorgevallen veranderingen in het onderwijzend personeel i.v.m.   
         de berekening van hun pensioenbijdragen 1875-1879 
    - 2 Model A, idem 1881-1908 
    - 3 Model B, bevattende de geïnde bedragen voor pensioen van het onderwijzend personeel 
         1881-1902 
     - 4 Model B, idem 1906-1915 
     - 5 Model C, bevattende lijsten der quitanties van in ‘s rijks schatkist gestorte                      
             pensioensbijdragen 1907-1910  
     - 6 Staten houdende opgaven van de aantallen onderwijzers te Sleen 1886-1889 
     - 7 Nominatieve staten van onderwijzend personeel ingevolge artikelen 23 en 24 de l.o.-     
             wet 1903 
       
        N.B.  Deze lijsten moesten ingevolge het K.B. van 24 maart 1858 nr. 14 versus de            
          circulaire van gedeputeerde staten van Drenthe van 20-4-1858 nr. 3 PB 12, en 2-3-1861 
            nr.6 PB 99 ieder halfjaar worden opgemaakt, waarvoor de modellen A , B en C 
worden             gebruikt. Bij circulaire van gedeputeerde staten van Drenthe van 7-12-1877 nr. 
29 PB 73           werd model B aangevuld. 
 
 
                                                   2 omslagen 
 



52.  Opgaven door hoofden van scholen van de namen der onderwijzers, de door hen               
         onderwezen vakken, het aantal gegeven lesuren, de bedragen der beloning voor ieder      
           lesuur en totaal daarvan. 1908-1915 
 
     - 1 Erm 1908-1910                                           - 4 Zuid-Sleen 1908-1912 
     - 2 Holsloot 1908-1915                                    - 5 Schoonoord 1908-1915 
     - 3 Noord-Sleen 1909-1915                             - 6 Veenoord 1909-1915 
 
                                                     1 omslag 
 
53.  Opgaven van het gemeentebestuur van Sleen met betrekking tot het herhalingsonderwijs 
       1902-1915 
       -1 Model A.  Opgaven bedoeld bij artikel 1 lid 1 van het K.B. van 21-12-1901 S 272 
           omtrent de cursus voor herhalingsonderwijs 1902, 1909, 1911, 1913-1915 
       -2 Model C. Opgaven bedoeld bij artikel 3 lid 1 van het K.B. van 21-12-1901 S 272 van  
           de gegeven lesuren in herhalingsonderwijs 1908-1912, 1915 
        N.B. Ingevolge artikel 1 lid 1 van voornoemd K.B.  Houdende regelen ter uitvoering van 
          artikel 5bis der wet tot regeling van het l.o. laatstelijk gewijzigd bij wet van 24-6-1901 
S          187 - diende het gemeentebestuur een opgave te zenden omtrent de cursus voor            
              herhalingsonderwijs aan de districts- en arrondissementsschoolopziener. Ingevolge 
       Artikel 3 moest het gemeentebestuur jaarlijks in de maand januari een opgave zenden 
       van de uren waarop door ieder der verschillende onderwijzers in de onderscheidene 
       vakken en in totaal onderwijs was gegeven. Zie eveneens inv.nr. 362.           1 omslag 
 
54. Staten vermeldende de namen, voornamen enz. der onderwijzers aan de openbare 
      Lagere scholen der gemeente Sleen 1906-1910, 1916, 1917 
      N.B. Deze bijlagen van de memorie van toelichting bij de gemeentebegroting zijn om  
              utiliteitsredenen alhier beschreven. Zie eveneens inv.nr. 744.1.               1 omslag 
 
BB. DE BEHANDELING DER ADMINISTRATIE 
 
55. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen waaronder port-         
        vrijdom genoten zal worden van brieven, die uitgaan van de gemeentebesturen 1821-
1871 
                                                     1 omslag\ 
      N.B. Zie eveneens inv.nr. 897 
 
  BBA. FINANCIËN DER GEMEENTE 
 
          N.B.  Zie eveneens inv.nrs. 821-899 
 
56. Ingekomen algemene circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of directieven ter  
      zake van het opmaken der rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeenten in            
        Drenthe 1819-1846 
      -1 Algemene circulaires 1819-1846 
      -2 Uitvoering der voorschriften en/of directieven 1822- 1838           1 omslag 
 
57. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 
      van de uitgifte van geldleningen en de deelname daarin 1820-1873 
                                                                                                                   1 omslag 
 



58. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de schuldvorderingen behorende tot de        
        Nederlandse en Franse achterstand 1819-1849 
                                                                                                                   1 omslag 
 
59. Ingekomen circulaires ter zake van de gemeentefinanciën in het algemeen 1834-1914 
      -1 Circulaires betreffende de te verstrekken onderstand aan de gemeente Sleen 1893-1897 
      -2 Circulaires betreffende de te verstrekken opgaven van inkomsten en schuldvorderingen 
            der gemeente Sleen 1896-1914 
      -3 Circulaires betreffende de tijksuitkeringen aan de gemeente Sleen 1898-1913 
      N.B. De te verstrekken onderstand aan gemeenten werd ieder jaar bij afzonderlijk K.B. 
              vastgesteld. Aan deze gang van zaken kwam een einde door de wet van 24-5-1897 S  
                156 en het K.B. van 29-12-1897 S 269.                 
 
59. Artikel 240 der oude gemeentewet van 29-6-1851 S 85 gewijzigd bij de wet van 7-7-1865 
      S 79 omschreef het gemeentelijk belastinggebied. Naarmate de bevolking ener gemeente 
      groter werd, nam eveneens de belastingopbrengst toe. Deze belastingopbrengst werd 
      nader geregeld bij de wet van 26-7-1885 S 169 tot wijziging van artikel 240 der gemeente- 
      wet - beter bekend als de fixatiewet - omdat de opbrengst - omdat de opbrengst der            
        belastingen over de drie dienstjaren 1882-1883, 1883-1884 en 1884-1885 werd 
gefixeerd. 
      Deze fixatie werd vervangen door de wet van 24-5-1897 S 156 tot regeling der financiële 
     verhouding tussen het rijk en de gemeenten en herziening der algemene regelen ten aanzien 
      der plaatselijke belastingen 
                                                                 1 omslag 
 
BBA-a. Gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven 
 
60. Ingekomen algemene circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake  
      van het opmaken en het inleveren der gemeentebegrotingen bij heren gedeputeerde 
      staten in Drenthe 1819-1895 
                                                                 1 omslag 
 
61. Ingekomen brieven inhoudende bepalingen omtrent het gebruik der disponibel geblevene 
      gelden op het fonds der 2% ter beschikking van het algemeen bestuur op de begrotingen    
        der gemeente Sleen 1819-1843 
                                                                 1 omslag 
 
62. Ingekomen brieven ter zake van de begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente   
        Sleen, inhoudende o.a. goedkeuringen door gedeputeerde staten, wijzigingen en nota’s 
      van bedenkingen 1819-1915 
      -1   1819              -10   1828          -19   1837         -28   1846     -37    1855 
      -2   1820              -11   1829          -20   1838         -29   1847     -38    1856 
      -3   1821              -12   1830          -21   1839         -30   1848     -39    1857 
      -4   1822              -13   1831          -22   1840         -31   1849     -40    1858 
      -5   1823              -14   1832          -23   1841         -32   1850     -41    1859 
      -6   1824              -15   1833          -24   1842         -33   1851     -42    1860 
      -7   1825              -16   1834          -25   1843         -34   1852     -43    1861 
      -8   1826              -17   1835          -26   1844         -35   1853     -44    1862 
      -9   1827              -18   1836          -27   1845         -36   1854     -45    1863 
     
 
 



    -46   1864              -57   1875          -68   1886         -79   1897      -90   1908 
    -47   1865              -58   1876          -69   1887         -80   1898      -91   1909 
    -48   1866              -59   1877          -70   1888         -81   1899      -92   1910 
    -49   1867              -60   1878          -71   1889         -82   1900      -93   1911 
    -50   1868              -61   1879          -72   1890         -83   1901      -94   1912 
    -51   1869              -62   1880          -73   1891         -84   1902      -95   1913 
    -52   1870              -63   1881          -74   1892         -85   1903      -96   1914 
    -53   1871              -64   1882          -75   1893         -86   1904      -97   1915 
    -54   1872              -65   1883          -76   1894         -87   1905       
    -55   1873              -66   1884          -77   1895         -88   1906 
    -56   1874              -67   1885          -78   1896         -89   1907 
                                                    6 omslagen 
     N.B. Zie eveneens inv.nr. 822.1-34 
 
63. Begrotingen van inkomsten en uitgaven der gemeente Sleen met ev. begrotingswijzigingen  
      en memories van toelichting 1820 - 1915 
      - 1   1820             -11   1877           -21   1887        -31   1898       -41   1908 
      - 2   1821             -12   1878           -22   1888        -32   1899       -42   1909 
      - 3   1822             -13   1879           -23   1889        -33   1900       -43   1910 
      - 4   1823             -14   1880           -24   1890        -34   1901       -44   1911 
      - 5   1825             -15   1881           -25   1891        -35   1902       -45   1912") 
      - 6   1826             -16   1882           -26   1892        -36   1903       -46   1913") 
      - 7   1827             -17   1883           -27   1894        -37   1904       -47   1914") 
      - 8   1868')           -18   1884           -28   1895        -38   1905       -48   1915") 
      - 9   1869             -19   1885           -29   1896        -39   1906 
      -10 1876              -20   1886           -30   1897        -40   1907 
      N.B. ‘) Zijn uitsluitend begrotingswijzigingen. Begroting zelve ontbreekt. 
              “) De bijlagen behorende bij de M.v.T. betreffende de onderwijzers der openbare 
                  Lagere scholen zijn nader beschreven onder inv.nr. 54 
              De begrotingen over de jaren 1817, 1818, 1919, 1824, 1828 t/m 1867, en 1869 t/m     
               1874 ontbreken. 
                                                      11 omslagen 
 
64. Begrotingen van inkomsten en uitgaven van de bijzondere huishoudingen wegens              
        onderhoud der wegen in het kerkdorp en de gehuchten der gemeente Sleen 1870 - 1879 
      -1 Zuid-Sleen, kerkdorp 1870-1879 ‘) 
      -2 Noord-Sleen, gehucht 1870-1879 ‘) 
      -3 Erm, gehucht 1870-1879 ‘) 
      -4 Diphoorn, gehucht 1869-1879 ‘) 
      -5 Hool en Haar, gehucht 1870-1879 ‘) 
          N.B. ‘) 1871 en 1872 niet aanwezig 
                                                       2 omslagen 
 
65. Ingekomen brieven ter zake van het opnemen van kasgeldleningen door de gemeente         
        Sleen ten einde daarmede te voorzien in het tekort op de ontvangsten, alsook andere         
          leningen   1852 - 1915 
                                                          1 omslag 
 
BBA-b. Gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven 
 
 



66. Ingekomen brieven inhoudende de vaststelling van en nota’s van bedenkingen op de          
        inkomsten en uitgaven der gemeente Sleen 1818-1915 
     - 1   1818          -17   1851          -33   1867            -49   1883         -65   1899 
     - 2   1819          -18   1852          -34   1868            -50   1884         -66   1900 
     - 3   1820          -19   1853          -35   1869            -51   1885         -67   1901 
     - 4   1821          -20   1854          -36   1870            -52   1886         -68   1902 
     - 5   1822          -21   1855          -37   1871            -53   1887         -69   1903 
     - 6   1825          -22   1856          -38   1872            -54   1888         -70   1904 
     - 7   1826          -23   1857          -39   1873            -55   1889         -71   1905 
     - 8   1827          -24   1858          -40   1874            -56   1890         -72   1906 
     - 9   1831          -25   1859          -41   1875            -57   1891         -73   1907 
     -10  1832          -26   1860          -42   1876            -58   1892         -74   1908 
     -11 1834           -27   1861          -43   1877            -59   1893         -75   1909 
     -12 1835           -28   1862          -44   1878            -60   1894         -76   1910 
     -13 1836           -29   1863          -45   1879            -61   1895         -77   1911 
     -14 1848           -30   1864          -46   1880            -62   1896         -78   1912 
     -15 1849           -31   1865          -47   1881            -63   1897         -79   1914 
     -16 1850           -32   1866          -48   1882            -64   1898         -80   1915 
     N.B.  Vanaf het jaar 1868 zijn eveneens brieven toegevoegd betrekkelijk de rekeningen 
               der bijzondere huishoudingen van het kerkdorp en de gehuchten der gemeente Sleen. 
                                                            4 omslagen 
 
67. Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente Sleen 1869-1915 
      - 1   1869         - 5   1873            - 9    1877          -13   1881           -17   1885 
      - 2   1870        - 6   1874           -10    1878          -14   1882           -18   1886 
      - 3   1871        - 7   1875           -11    1879          -15   1883           -19   1887 
      - 4   1872        - 8   1876           -12    1880          -16   1884           -20   1888 
 
      -21   1889       -27   1895          -33   1901           -39   1907           -45   1913") 
      -22   1890       -28   1896          -34   1902           -40   1908           -46   1914 
      -23   1891       -29   1897          -35   1903')         -41   1909           -47   1915 
      -24   1892       -30   1898          -36   1904           -42   1910            
      -25   1893       -31   1899          -37   1905           -43   1911')         
      -26   1894       -32   1900          -38   1906           -44   1912") 
     N.B. ‘) Rekening ontbreekt, alleen aanbiedingsschrijven 
             “) Kladrekening ontvanger, vastgestelde rekening ontbreekt 
                                                           6 omslagen 
 
68. Ingekomen brieven ter zake van de bijzondere huishoudingen der gehuchten en het            
        kerkdorp in de gemeente Sleen 1862-1879 
      N.B. Bij besluit van der raad der gemeente Sleen dd. 15-10-1861, goedgekeurd bij K.B.     
        van 13-3-1862 nr. 74 werden voor het kerkdorp en de gehuchten in de gemeente Sleen     
          afzonderlijke huishoudingen ingesteld. Aanwezig zijn echter slechts de rekeningen der  
            bijzondere huishoudingen over de jaren 1872-1879. Deze huishoudingen werden          
              opgeheven bij raadsbesluit van 14-7-1879, goedgekeurd bij K.B. van 25-7-1879 nr. 
20. 
      Zie eveneens inv.nrs. 121-125 
                                                            1 omslag 
 
 
 



69. Rekening van de inkomsten en uitgaven der bijzondere huishouding wegens onderhoud     
        der wegen in het gehucht Diphoorn der gemeente Sleen 1872-1879 
      -1   1872        -3   1875         -5 1877            -7   1879 
      -2   1874        -4   1876         -6 1878             
                                                             1 omslag 
      N.B. Zie eveneens inv.nr. 121 
 
70.  Idem van het gehucht Erm in de gemeente Sleen 1872 - 1879 
       -1    1872       -3    1875        -5    1877         -7    1879 
       -2    1874       -4    1876        -6    1878        
                                                             1 omslag 
       N.B. Zie eveneens inv.nr. 122 
 
71. Idem van het kerkdorp Zuid-Sleen in de gemeente Sleen 1874-1879 
      -1     1874          -3     1876              -5     1878 
      -2     1875          -4     1877              -6     1879 
                                                             1 omslag 
      N.B.  Zie eveneens inv.nr. 123 
 
72. Idem van het gehucht Noord-Sleen in de gemeente Sleen 1874-1879 
      -1     1874          -3     1876              -5     1878 
      -2     1875          -4     1877              -6     1879 
                                                             1 omslag 
      N.B. Zie eveneens inv.nr. 124 
 
73. Idem van het gehucht Hool en Haar in de gemeente Sleen 1874-1879 
      -1     1874           -3     1876             -5     1878 
      -2     1875           -4     1877             -6     1879 
                                                              1 omslag 
      N.B.  Zie eveneens inv.nr. 125 
 
BBA-ba. Bijlagen behorende bij de gemeenterekeningen 
 
         N.B. Zie eveneens inv.nrs. 858-887 
 
74. Bijlagen der gemeenterekening 1869 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                              2 omslagen 
 
75. Bijlagen der gemeenterekening 1870 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                              2 omslagen 
 
76. Bijlagen der gemeenterekening 1871 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                              2 omslagen 
 
77. Bijlagen der gemeenterekening 1872 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 



      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                              2 omslagen 
 
78. Bijlagen der gemeenterekening 1873 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                             2 omslagen 
 
79. Bijlagen der gemeenterekening 1874 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                             2 omslagen 
 
80. Bijlagen der gemeenterekening 1875 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                             2 omslagen 
 
81. Bijlagen der gemeenterekening 1876 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                             2 omslagen 
 
82. Bijlagen der gemeenterekening 1877 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                             2 omslagen 
 
83. Bijlagen der gemeenterekening 1878 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                             2 omslagen 
 
84. Bijlagen der gemeenterekening 1879 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                             2 omslagen 
 
85. Bijlagen der gemeenterekening met bijlagen 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlage 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                              2 omslagen 
 
86. Bijlagen der gemeenterekening 1881 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                             2 omslagen 
 
87. Bijlagen der gemeenterekening 1882 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                            2 omslagen 



 
88. Bijlagen der gemeenterekening 1883 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                            2 omslagen 
  
89. Bijlagen der gemeenterekening 1884 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                            2 omslagen 
 
90. Bijlagen der gemeenterekening 1995 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                            2 omslagen 
 
91. Bijlagen der gemeenterekening 1886 
      -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
      -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-VI 
      -3 Idem idem hoofdstukken VII t/m slot 
                                                            3 omslagen 
 
92. Bijlagen der gemeenterekening 1887 
      - 1 Verzamelstaten van ontvangen met bijlagen 
      - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen. 
                                                             2 omslagen 
 
93.  Bijlagen der gemeenterekening 1888 
       - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
       - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen 
                                                              2 omslagen 
 
94.  Bijlagen der gemeenterekening 1889 
       - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
       - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-VI 
       - 3 Idem iden hoofdstukken VII t/m slot 
                                                              3 omslagen 
 
95.  Bijlagen der gemeenterekening 1890 
       -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
       -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-VI 
       -3 Idem idem hoofdstukken V t/m slot 
                                                              3 omslagen 
 
96.  Bijlagen der gemeenterekening 1891 
       - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
       - 2 Verzamelstaten vam bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-IV 
       - 3 Idem idem hoofdstukken VII t/m slot 
                                                              3 omslagen 
 
97.  Bijlagen der gemeenterekening 1892 
       - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 



       - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-IV 
       - 3 Idem idem hoofdstukken V t/m slot 
                                                             3 omslagen 
 
98.  Bijlagen der gemeenterekening 1893 
       - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
       - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-III 
       - 3 Idem idem hoofdstukken IV t/m slot 
                                                             3 omslagen 
 
99.  Bijlagen der gemeenterekening 1894 
       - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
       - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-II 
       - 3 Idem idem hoofdstukken III t/m slot 
                                                              3 omslagen 
 
100. Bijlagen der gemeenterekening 1895 
        -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
        -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-IV 
        -3 Idem idem hoofdstukken V t/m slot 
                                                            3 omslagen 
 
101. Bijlagen der gemeenterekening 1896 
         -1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         -2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-IV 
         -3 Idem idem hoofdstukken V t/m slot 
                                                              3 omslagen 
 
102.  Bijlagen der gemeenterekening 1897 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-III 
         - 3 Idem idem hoofdstukken III t/m slot 
                                                               3 omslagen 
 
103.  Bijlagen der gemeenterekening 1898 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-III 
         - 3 Idem idem hoofdstukken IV t/m slot 
                                                              3 omslagen 
 
104. Bijlagen der gemeenterekening 1899 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-IV 
         - 3 Idem idem hoofdstukken VI t/m slot 
                                                               3 omslagen  
 
105.  Bijlagen der gemeenterekening 1900 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-V 
         - 3 Idem idem hoofdstukken VI t/m slot 
                                                               3 omslagen 
 



106.  Bijlagen der gemeenterekening 1901 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-II 
         - 3 Idem idem hoofdstukken III t/m slot 
                                                               3 omslagen 
 
107.  Bijlagen der gemeenterekening 1902 
         - 1 Verzamelsten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-III 
         - 3 Idem idem hoofdstukken IV t/m slot 
                                                               3 omslagen 
 
108.  Bijlagen der gemeenterekening 1903 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-IV §1 
         - 3 Idem idem hoofdstukken IV §2 t/m slot 
                                                                 3 omslagen 
 
109.  Bijlagen der gemeenterekening 1904 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-III 
         - 3 Idem idem hoofdstukken III-VI 2a 
         - 4 Idem idem idem VI 3b t/m slot 
                                                                4 omslagen 
 
110.  Bijlagen der gemeenterekening 1905 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-II 
         - 3 Idem idem hoofdstukken III-VI 
         - 4 Idem idem idem VI t/m slot 
                                                             4 omslagen 
111. Bijlagen der gemeenterekening 1906 
        - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
        - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-II 
        - 3 Idem idem hoofdstukken III-VI 
        - 4 Idem idem idem VI t/m slot 
                                                            4 omslagen 
112. Bijlagen der gemeenterekening 1907 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-II 
         - 3 Idem hoofdstukken III-VI 
         - 4 Idem idem idem VI t/m slot 
                                                           4 omslagen 
 
113. Bijlagen der gemeenterekening 1908 
        - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen  
        - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-II 
        - 3 Idem idem hoofdstukken III-VI 
        - 4 Idem idem idem VI t/m slot 
                                                          4 omslagen 
 
 



114. Bijlagen der gemeenterekening 1909 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen  
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-II 
         - 3 Idem idem hoofdstukken III-VI 
         - 4 Idem idem idem VI t/m slot 
                                                           4 omslagen 
115. Bijlagen der gemeenterekening 1910 
        - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
        - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-II 
         - 3 Idem idem hoofdstukken III-IV 
        - 4 Idem idem idem IV t/m slot 
                                                          4 omslagen 
 
116. Bijlagen der gemeenterekening 1911 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-X 
         - 3 Idem idem hoofdstukken X t/m slot 
                                                                       3 omslagen 
 
117. Bijlagen der gemeenterekening 1912  
        - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
        - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-VI 
        - 3 Idem idem hoofdstukken VII-X 
        - 4 Idem idem idem X t/m slot 
                                                         4 omslagen  
118. Bijlagen der gemeenterekening 1913 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-VI 
         - 3 Idem idem hoofdstukken VII 
         - 4 Idem idem idem VIII t/m slot 
                                                              4 omslagen 
119. Bijlagen der gemeenterekening 1914 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen 
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betaling met bijlagen hoofdstukken I-VI 
         - 3 Idem idem hoofdstukken VII 
         - 4 Idem idem idem VIII - X 
         - 5 Idem idem idem XI t/m slot 
                                                           5 omslagen 
120. Bijlagen der gemeenterekening 1915 
         - 1 Verzamelstaten van ontvangsten met bijlagen  
         - 2 Verzamelstaten van bevelschriften van betalingen met bijlagen hoofdstukken I-VI 
         - 3 Idem idem hoofdstukken VII.1 
         - 4 Idem idem idem VII.2 
         - 5 Idem idem idem VIII.3-X 
         - 6 Idem idem idem XI t/m slot 
                                                           6 omslagen 
121.  Bijlagen der rekeningen van inkomsten en uitgaven der bijzondere huishouding wegens  
         onderhoud der wegen in het gehucht Diphoorn der gemeente Sleen 1872-1879 
         - 1 1872                                - 3 1875                         - 5 1878 
         - 2 1874                                - 4 1876                         - 6 1879  
                                                            1 omslag 
 



122.  Idem van het gehucht Erm in de gemeente Sleen 1872-1879 
         - 1 1872                                 - 2 1874                           - 3 1875 
         - 4 1876                                 - 5 1878                           - 6 1879 
                                                              1 omslag 
123.  Idem van het kerkdorp Zuid-Sleen in de gemeente Sleen 1874-1878 
         - 1 1874                                 - 2 1875                - 3 1876               - 4 1878 
                                                              1 omslag 
         N.B. Zie eveneens inv.nr. 71 
 
124.  Idem van het gehucht Noord-Sleen in de gemeente Sleen 1874-1879 
         - 1 1874                                  - 3 1876                               - 5 1879 
         - 2 1875                                  - 4 1878      
                                                               1 omslag 
         N.B. Zie eveneens inv.nr. 72 
125.  Idem van het gehucht Hool en Haar in de gemeente Sleen 1874-1879 
         - 1 1874                                   - 3 1876                                - 5 1878 
         - 2 1875                                   - 4 1877                                - 6 1879 
                                                                1 omslag 
          N.B. Zie eveneens inv.nr. 73 
BBA-c. Controle der gemeentefinanciën 
126.  Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de 
verificatie der kassen van de gemeenteontvangers 1821-1893 
                                                                 1 omslag 
 
BBA-ca. Geldleningen 
 
127.  Ingekomen brieven inhoudende goedkeuringen van gedeputeerde staten tot het aangaan  
           van geldleningen door de gemeente Sleen 1862-1899 
                                                                   1 omslag 
 
BBB EIGENDOM 
         N.B.  Alle stukken betreffende de invoering van het kadaster zijn beschreven onder de    
           rubriek rijksbelastingen. Zie inv. Nr. 175 
 
BB-a Algemeen 
 
128.  Overzichten van heiden, woeste gronden , broeklanden en moerassen gelegen  in de         
         gemeente Sleen 1820-1915 
                                                          1 omslag 
 
129.  Ingekomen brieven en circulaires in houdende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 
van de verdeling van heiden en woeste gronden en markegronden 1833-1840  
                                                           1 omslag 
 
130.  Ingekomen brieven en circulaires bevattende aanwijzingen betreffende de vervreemding 
           Van gemeente-eigendom 1828 
                                                            1 omslag 
 
131.  Procesverbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente Sleen 1829.2.10 
                                                             1 omslag 
         N.B. Zie eveneens inv. nrs. 800, 801.1-2 
 



132.  Ingekomen brieven ter zake van het scheiden van marken 1848-1888 
         -1 Marken Zuid-Sleen en Diphoorn 1848-1849 
         -2 Marke Erm 1858 
         -3 Marke Noord-Sleen 1883-18888 
                                                             1 omslag 
 
133.  Ingekomen brieven ter zake van de beslechting van de geschillen betreffende de              
           limietscheidingen der gemeente Sleen met aangrenzende gemeenten 1825-1829, 1873 
                                                              1 omslag 
 
BBB-b.Bescheiden betreffende onroerende en roerende goederen der gemeente Sleen,              
               verworven door aankoop, ruiling, overdracht om niet, dading 
 
BBB-ba. Bescheiden betreffende onroerende goederenBescheiden betreffende onroerende       
                 goederen 
 
134.  Ingekomen brieven inhoudende goedkeuring door gedeputeerde staten tot aanvaarding    
           door de gemeente Sleen van aan deze gemeente geschonken percelen grond 1892 
 
                                                              1 omslag 
BBB-baa. Bescheiden betreffende onroerende goederen ten behoeve van aanleg van                 
                  bouwterreinen voor het daarop stichten van ambts en/of dienstwoningen 
 
135.  Ingekomen brieven ter zake van de aankoop van een perceel grond van L.B. Berends ten 
           behoeve van de voorgenomen bouw van een woning voor de gemeenteveldwachter te   
             Sleen 1908. 
 
                                                             1 omslag 
 
N.B.  Zie voor grondaankoop eveneens inv. Nrs. 808, 632.5-29, 637 
 
BBB-bab. Bescheiden betreffende onroerende goederen ten behoeve van aanleg en / of            
                    verbetering van wegen  
136.  Ingekomen brieven ter zake van de aankoop van grond tot aanleg en/of verbetering van   
           wegen 1864-1914. 
         -1 Kunstweg Schoonoord 1882-1886 
         -2 Kunstweg Erm 1864, 1866, 1884-1914 
         -3 Kunstweg Noord-Sleen 1883, 1884, 1904 
                                                               1 Omslag 
 
N.B. Zie voor aankoop grond wegen eveneens inv. Nrs. 632.5-29, 808.72.76.77.80 
 
BBB-bac Bescheiden betreffende onroerende goederen ten behoeve van aanleg van                  
                   bouwterreinen voor het daarop stichten van scholen en andere bouwwerken 
 
137. Ingekomen brieven ter zake van de aankoop van een stuk grond met daarop staand huisje 
           van E. Van Veen te Veenoord t.b.v. de voorgenomen verbouw der school aldaar 1894. 
                                                               1 omslag 
 
138. Ingekomen brieven ter zake van aankoop grond ten behoeve van de algemene 
begraafplaat in de gemeente Sleen 1860, 1878, 1890 
                                                               1 omslag 



 
139. Ingekomen brieven ter zake van de aankoop van grond in verband met de stichting van    
          een armenwerkhuis te Sleen 1854, 1857, 1866 
                                                               1 omslag 
BBB-c. Verkoop en verhuur van onroerende en roerende goederen alsmede vorderingen ten    
                laste der gemeente Sleen en contracten.  
BBB-ca. Verkoop van onroerende goederen   
 
140. Ingekomen brieven ter zake van de verkoop van onroerend goed door de gemeente Sleen 
          o.a. graven op de zuidelijke helft der begraafplaats, 1861, 1881, 1908, 1915 
                                                               1 omslag 
 
BBB.cb. Huur en verhuur van onroerende goederen 
 
141. Ingekomen brieven ter zake van het betalen van huur door de gemeente Sleen voor het  
        gebruiken van een huis , dat door de gemeenten Zweeloo en Sleen wordt gebruikt als 
        gemeentehuis 1819-1820 
                                                               1 omslag 
 
142. Ingekomen brieven ter zake van de verhuur van gemeente eigendommen 1871-1881 
        -1 Brieven 1871-1881 
        -2 Onderhandse verhuurovereenkomsten 1908-1918 
                                                               1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv. nr. 814.1-2 
 
BBC. OPENBARE WERKEN 
     
N.B. Zie eveneens inv.nr. 479 
 
143. Ingekomen brieven ter zake van de aanbesteding van het schoonhouden van het                
          gemeentehuis te Sleen 1866-1869 
                                                                1 omslag 
 
144. Ingekomen brieven ter zake van het maken van een omheining om het nieuwe kerkhof te 
          Sleen, met bestek en voorwaarden 1879 
                                                               1 omslag 
 
145. Bestekken en voorwaarden met processen verbaal van aanbesteding van uitgevoerde        
          openbare werken ‘) 
        -1 Het bouwen van een lijkenhuisje op het kerkhof der N.H. gemeente te Sleen 1874 
        -2 Het plaatsen van een poort of hek voor de algemene begraafplaats te Schoonoord 1891 
        -3 Het bouwen van een huisje van bewaring te Schoonoord 2) 
        -4 Het bouwen van een lijkenhuisje op het kerkhof te Sleen 1892 
        -5 Het uitvoeren van onderhouds- en verfwerk aan schoolmeubelen der scholen te Sleen  
              en Erm 1901 
        -6 Idem aan scholen en onderwijzerswoningen te Sleen en Erm 1901 
        -7 Het uitvoeren van verfwerk aan het tolhuis met toebehoren aan de straatweg tussen      
               Sleen en Erm 1906 
        -8 Idem aan het gemeentehuis en conciërgewoning te Zuid-Sleen 1906 3) 
        -9 Idem aan de onderwijzerswoning te Veenoord 1906 
      -10 Idem aan de onderwijzerswoning te Erm 1907 4) 
      -11 Idem aan de school en onderwijzerswoning te Den Hool 1908 



      -12 Idem aan de gemeentegebouwen te Schoonoord 1908 
      -13 Idem aan de school te Noord-Sleen en gemeentegebouwen 1908 
      -14 Idem aan de scholen te Schoonoord, Zuid-Sleen , Erm, Veenoord en de                         
              tolgaarderswoning tussen Sleen en Erm 1910 
      -15 Idem aan gemeentegebouwen te Schoonoord, school te Erm, Den Hool, Veenoord enz. 
              1910 
      -16 Idem aan gemeentegebouwen en scholen te Holsloot, Veenoord, Erm, Zuid-Sleen en  
             Schoonoord enz. 1914 
                                                               1 omslag 
       1) N.B.  Voor ambtswoningen zie eveneens inv.nrs. 147, 479, 904-907 
       2) N.B.  Zie eveneens inv. Nr. 473 
       3) N.B.  Zie eveneens inv. Nrs. 147,904.1-2 
       4) N.B.  Zie eveneens inv.nr. 807.9 
 
BBC-a. Bouw en/of verbouwing van ambts- en/of dienstwoningen 
146.  Bestek en voorwaarden met daarbij behorende bescheiden wegens het verbouwen van de 
         oude school te Sleen tot gemeentehuis, benevens het bijbouwen van een                           
           conciërgewoning 1890, 1891 
                                                               1 omslag 
 
147.  Bestekken en voorwaarden met processen verbaal van een aanbesteding wegens het        
           bouwen en/of verbouwen van ambts- of dienstwoningen en dienstgebouwen 1) 
         -1 Het verbouwen van de conciërgewoning bij het gemeentehuis en het bouwen van een 
               turfschuurtje aldaar 1904 2) 
         -2 Het bijbouwen van een zijvleugel aan het gemeentehuis waarin een brandkluis wordt  
               ingericht 1905 
        -3 Het bouwen van een veldwachterswoning te Zuid-Sleen 1908 
        -4 Het bouwen van een woning voor de geneesheer te Sleen 1913 3) 
                                                                1 omslag 
        1) N.B. Voor ambtswoningen zie eveneens inv.nrs. 145,479,904.-907 
        2) N.B. Zie eveneens inv.nrs. 145,904.1-2 
        3) N.B. Zie eveneens inv.nrs. 274, 904. 1-3 
  
BBC-b Bouw en/of verbouwing van scholen en onderwijzerswoningen en het plaatsen van cq. 
              leveren van schoolmeubelen. 
 
148. Bestekken en voorwaarden met processen verbaal van aanbesteding en andere                  
          bescheiden betreffende de bouw, verbouw of vernieuwing van lagere scholen en             
            onderwijzerswoningen in de gemeente Sleen    1) 
        - 1 Vernieuwing en vergroting van de oude school te Sleen 1819 
        - 2 Bouw van een nieuwe school te Ermerveen 1873-1874 
        - 3 Verbouwing van de school en onderwijzerswoning te Schoonoord 1874 
        - 4 Bouw van een onderwijzerswoning te Veenoord 1877 
        - 5 Verbouw van een school te Veenoord 1884 
        - 6 Bouw van een school te Sleen 1886 
        - 7 Bouw van een onderwijzerswoning te Sleen 1886 
        - 8 Proces verbaal van aanbesteding van de bouw van een school en onderwijzerswoning 
               te Erm, Sleen en Schoonoord en het verbouwen der school te Veenoord 1884  
        - 9 Bouw van een school te Sleen en te Schoonoord 1886 
       -10 Bouw van een school te Erm 1886 
       -11 Verbouw van de school te Veenoord 1894 
       -12 Verbouw en herstellingen van de school te Schoonoord 1902 



       -13 Bouw van een school te Den Hool 1903 
       -14 Bouw van een onderwijzerswoning te den Hool 1903 
       -15 Verbouw van de school te Veenoord 1903 
       -16 Bouw van een school en onderwijzerswoning te Noord-Sleen 1905 
        -17 Verbouw van de school te Schoonoord 1906-1907 
       -18 Verbouw van de school te Veenoord 1906 
       -19 Bouw van de school te Noord-Sleen 1912 
                                                               1 omslag 
       1) N.B.  Zie eveneens rubriek bouwvergunningen 1906-1915 
                      Inv.nrs. 272 en 384 
149. Bestekken en voorwaarden met processen verbaal van aanbesteding wegens levering van 
          schoolbehoeften en meubelen te behoeve der scholen in de gemeente Sleen 
        -1 Schoolbehoeften voor alle scholen 1877 
        -2 Idem 1887 
        -3 Schoolmeubelen school Veenoord 1901 
        -4 Idem Den Hool 1903 
        -5 Idem Noord-Sleen 1905 
        -6 Idem met leermiddelen Schoonoord 1905 
        -7 Idem Schoonoord 1907 
                                                               1 omslag 
         N.B. Zie eveneens inv.nrs. 149, 385 en 386, 759.4 
 
BBD BELASTINGEN 
         N.B. Zie eveneens inv.nrs. 482-502 
BBD-a Gemeentebelastingen,- rechten, - leges. Verbruiksbelastingen 
 
BBD-aa Gemeentebelastingen 
          N.B. Zie eveneens inv.nrs. 482-502 
150. Ingekomen circulaires en brieven bevattende algemene voorschriften en/of aanwijzingen 
          ter zake van de heffing en invordering van plaatselijke belastingen 1823-1915 
                                                               1 omslag 
 
151. Ingekomen brieven ter zake van de hoofdelijke omslag in de gemeente Sleen 1838-1915 
        -1 Brieven ter zake van de executoirverklaring der kohieren 1838-1875 
        -2 Idem idem 1876-1915 
        -3 Bezwaarschriften en beschikkingen daarop tegen de opgelegde aanslagen in de             
               hoofdelijke omslag 1845-1913 
                                                               2 omslagen 
152. Kohieren en restanten van kohieren van de hoofdelijke omslag in de gemeente Sleen        
          1864-1915 
         -1 Kohieren 1864-1886                                                -4 Kohieren 1901-1905 
         -2 Kohieren 1887-1893                                                -5 Kohieren 1906-1909 
         -3 Kohieren 1894-1900                                                -6 Kohieren 1910-1915 
                                                               6 omslagen 
153. Verordening tot heffing en invordering van opcenten op de hoofdsom der personele         
           belasting in de gemeente Sleen 1897 
                                                               1 omslag 
         N.B. Zie eveneens inv.nr. 482.2 
 
154. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake   
het al dan niet heffen van buitengewone gemeentelijke opcenten op de directe                           
belastingen, zijnde in dit verband opcenten op de grond- en personele belasting ten bate 



  van de gemeente Sleen 1831-1913 
                                                               1 omslag 
         N.B. Zie eveneens inv.nrs. 483, 484 
 
155. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake    
          van de heffing en invordering van een belasting op de honden in de gemeente Sleen       
            1826-1848  
        -1 Algemene circulaires 1826-1847 
        -2 Ordonnantie volgens de welke binnen de gemeente Sleen zal worden geheven een        
              belasting op de honden met koninklijke goedkeuring en geleidebrief 1848 
       -3 Brieven ter zake van de executoirverklaring der kohieren 1854-1900 
                                                               1 omslag 
 
156. Kohieren en restanten van kohieren van de hondenbelasting 1864-1915 
                                                               1 omslag 
 
157. Ingekomen brieven ter zake van de heffing van schoolgelden in de gemeente Sleen 1852- 
         1909  
         -1 Brieven ter zake van de verordeningen op de heffing en invordering 1857-1900 
         -2 Brieven ter zake van de executoirverklaring der kohieren van schoolgelden 1828-       
               1909  
         -3 Brieven ter zake van reclames tegen de aanslag in het schoolgeld 1883-1884 
                                                               1 omslag 
 
         N.B. Zie eveneens inv.nrs. 381, 501 
 
158. Ingekomen tabellen van toepasselijke berekening van de omslag der schoolgelden voor    
          de gemeente Sleen 1822,1834-1851 
                                                               1 omslag 
         N.B. Zie eveneens inv.nrs. 381,501 
                                                                
159. Kohieren van schoolgelden 1822-1851 
        -1 1822                           -3 1837                      -5 1848                        -7 1850 
        -2 1823                           -4 1847                      -6 1849                        -8 1951 
                                                                1 omslag 
        N.B. Zie eveneens inv.nrs. 381, 501, 752, 753 
160. -1 1864                            -12 1875                    -23 1886          -33 1896        -43 1906 
        -2 1865                            -13 1876                    -24 1887          -34 1897        -44 1907 
        -3 1866                            -14 1877                    -25 1888          -35 1898        -45 1908 
        -4 1867                            -15 1878                    -26 1889           -36 1899       -46 1909 
         -5 1868                          -16 1879                     -27 1890              -37 1900       -47 1910 
         -6 1869                          -17 1880                     -28 1891              -38 1901       -48 1911 
         -7 1870                          -18 1881                     -29 1892              -39 1902       -49 1912 
         -8 1871                          -19 1882                     -30 1893              -40 1903       -50 1913 
         -9 1872                          -20 1883                     -31 1894              -41 1904       -51 1914 
       -10 1873                          -21 1884                     -32 1895              -42 1905       -52 1915 
       -11 1874                          -22 1885 
                                                               8 omslagen 
 
       N.B. Zie eveneens inv.nrs. 381, 501, 752, 753 
 
 



161. Ingekomen brieven ter zake van de door de raad der gemeente Slee3n vastgestelde “keur” 
        Op de hand- en spandiensten der ingezetenen 1840-1857 
                                                                1 omslag 
        N.B. Zie eveneens inv.nrs. 500 
 
BBD-ab. Verbruiksbelastingen 
         N.B. Zie eveneens inv.nr.174 
 
162. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake    
          van de heffing en invordering van een plaatselijke belasting op de dranken in de             
            gemeente Sleen 1823-1881 
                                                               1 omslag 
     
163. Verordening regelende de heffing en invordering van vergunningsrecht voor de                
          uitoefening van de kleinhandel in sterke drank in de gemeente Sleen 1904 
                                                                1 omslag 
 
164. Ingekomen maandstaten van de gemeenteontvanger van Sleen wegens bij hen gedane 
        ontvangsten en uitgaven ter zake van de plaatselijke belasting en opcenten op de dranken 
        1855 - 1865 
                                                               1 omslag 
 
165. Ingekomen brieven ter zake van de invoering van een gemeentelijke belasting van 25  
        opcenten op de principale rijksacccijns op het gemaal en geslacht 1825 - 1835 
                                                               1 omslag 
        N.B.  Zie eveneens inv.nr. 194 
 
166. Staten van de ontvangen sommen ter zake van het vergunningsrecht voor de verkoop van 
         sterke drank in het klein 1882 - 1915 
                                                               1 omslag 
 
BBD-ac.   Rechten en leges 
 
167. Verordeningen tot heffing en invordering van leges ter secretarie en van rechten wegens  
          de verrichtingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Sleen 
        1863, 1899 
 
       -1 Verordening 1863                                   -2 Verordening 1899 
                                                               1 omslag 
       N.B. Zie eveneens inv.nr. 498.1-2 
 
168. Lijsten van ontvangen grafrechten 1896, 1900, 1907 - 1915 
                                                               1 omslag 
169. Ingekomen circulaires ter zake van de ordonnantie en de tarieven van bijzondere tollen in 
         de gemeenten 1820 - 1912 
                                                              1 omslag 
170. Staten van ontvangen tolgelden op de straatweg Noord-Sleen-Emmen 1885-1887, 1889,  
          1891-1894, 1909-1912, 1915 
                                 1 omslag 
 
171. Staten van ontvangen tolgelden op de straatweg Noord-Sleen-Erm 1885-1910 
1 omslag 



 
172. Lijsten bedoeld in artikel 2 van het K.B. van 26-9-18879 nr. 5 S 155    1880-1917 
        -1 1880-1906                                    -2   1907-1917 
 
BBD-b. Provinciale belastingen 
 
173. Ingekomen brieven ter zake van de heffing van provinciale belasting en opcenten op de 
        principale rijksaccijns van het binnen- en buitenlands gedestilleerd en de likeuren 1839- 
        1851 
1 omslag 
 
174. Extracten uit het register der resoluties der gedeputeerde staten van Drenthe inhoudende 
        aanzegging aan de gemeente Sleen tot inzending van een generale of slotmaandstaat van 
        ontvangsten en uitgaven wegens de provinciale belasting op de dranken 1843 - 1851 
1 omslag 
        N.B.  Zie eveneens inv.nrs. 162-165 
 
BBD-c. Rijksbelastingen 
 
        N.B. Zie eveneens inv.nrs. 482.3.4. 
 
175. Ingekomen circulaires en brieven bevattende algemene voorschriften en/of                        
          aanwijzingen ter zake van de heffing en invordering van de directe belastingen op          
            gebouwde en ongebouwde eigendommen 1820-1915 
        -1 Algemene circulaires 1820 - 1878 
        -2 Uitvoering der voorschriften betreffende de directe belasting op gebouwde en               
               ongebouwde eigendommen 1820-1915      1) 
        -3 Ingekomen brieven van de gouverneur der provincie Drenthe inhoudende de                 
               mededeling van de aanslag der gemeente Sleen in de grond- en personele belasting    
                  1820-1823, 1858-1885 
        -4 Ingekomen besluiten van de gouverneur der provincie Drenthe inhoudende de              
                invorderbaarverklaring der kohieren van de grondlasten der gebouwde en                  
                 ongebouwde eigendommen in de gemeente Sleen 1826-1903 
        -5 Ingekomen extracten uit het register der resoluties van gedeputeerde staten in Drenthe 
             inhoudende verzoek tot zending door de voorzitters der gemeenteraden de door de      
               ontvanger der directe belastingen aan hen ingezonden opgaven van                             
                 belastingschuldigen enz. 1854-1893 
         -6 Ingekomen kennisgevingen der meting naar de artikelen 9 en 10 der wet van 26-5-      
               1870 S 82 betreffende de grondbelasting 1886-1911 
1 omslag 
         N.B.  1) Zie eveneens inv.nr. 483 
 
176. Opgaven van de belastingschuldigen voorkomende op de kohieren der directe                   
          belastingen 1865-1887 
        -1 1865          -4 1876               -7 1879         -10 1882              -13   1885 
        -2 1867          -5 1877               -8 1880         -11 1883              -14   1886 
        -3 1875          -6 1878               -9 1881         -12 1884              -15   1887 
        N.B. De directe belastingen omvatten de grondbelasting, de personele belasting en het     
                  patentrecht 
1 omslag 
 



177. Opgaven van alle mannelijke inwoners die zowel in het kohier der grondbelasting als in  
           het kohier der personele belasting waren aangeslagen 1886-1907 
         -1 1886-1887                          -6 1891-1892                                -11 1896-1897 
         -2 1887-1888                          -7 1892-1893                                -12 1897-1898 
         -3 1888-1889                          -8 1893-1894                                -13 1898-1899 
         -4 1889-1890                          -9 1894-1895                                -14 1899-1900 
         -5 1890-1891                         10 1895- 1896                               -15 1900-1901 
       -16 1901-1902                         18 1903- 1904                               -20 1905-1906 
       -17 1902-1903                         19 1904- 1905                               -21 1906-1907 
2 omslagen 
         N.B. Ingevolge artikel 10 der kieswet-wet van 4-7-1850 § 37- moesten ieder jaar aan de  
                    hand der door de ontvangers der directe belastingen, ingezonden opgaven van       
                      belastingplichtigen door het bestuur der gemeente een kiezerslijst worden   
                  samengesteld 
 
178.1 Register van aangiften tot bekoming van tijdelijke vrijdom van verhoging van                
          grondbelasting, toegekend bij de wet van 6 juni 1840 stbl. 17 ten gevolge van artikel 13 
          der wet ingediend bij het plaatselijk bestuur van Sleen 1850-1870                            
         1 omslag 
 
178.2 Register van aangiften naar artikel 38 der wet van 26 mei 1870 stbl. 82 bij het                
            gemeentebestuur ingediend voor gebouwde eigendommen 1871-1911 
 1 omslag 
 
178.3 Idem voor ongebouwde eigendommen 1872-1906 
 1 omslag 
 
178.4 Ingekomen extracten uit het register der resoluties van gedeputeerde staten van Drenthe 
          inhoudende vrijdom van verhoging van grondlasten 1856-1886           1) 
  1 omslag 
 
1) N.B. De artikelen 3 en 4 der wet van 6-6-1840 § 17 hielden in “ontgonnen wordende           
woeste gronden gedurende twintig jaren niet hoger in de grond belasting zouden worden 
aangeslagen dan naar de belastbare opbrengst welke voor dezelve laatstelijk bij het kadaster is 
bepaald”. Na afloop van deze teermijn werden deze gronden herschat. Bleken zij dan in 
waarde gelijk aan overeenkomstige ontgonnen gronden, dan werden zij gedurende de 
volgende twintig jaren “tegen de helft der alzo geschatte belastbare opbrengst” aangeslagen. 
Zie voor het overige noot inv.nr. 179. 
 
179.  Ingekomen extracten uit het register der resoluties van gedeputeerde staten der provincie 
          Drenthe in houdende vrijdom van verhoging van grondlasten i.v.m. de stichting van       
            gebouwen 1853-1886  
 1 omslag 
 
N.B. Artikel 8 der wet van 6-6 1840   § 17 omtrent de vrijdom van lasten ter zake van              
landontginningen en landverbeteringen, hield in dat “de gebouwen, nieuw gesticht wordende 
op woeste gronden” die volgens de bestaande verordeningen niet geheel vrij zijn, zullen” van 
de grondbelasting gedurende 20 jaren vrijdom genieten van de belasting op de gebouwde 
eigendommen gelegen waren. De aangifte werd dan door het gemeentebestuur ingezonden 
naar gedeputeerde staten. Deze hoorden hierover het college van zetters en de controleur van 
het kadaster, waarna zij besloten over de al of niet verlening van belastingvrijdom. 



180.  Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake  
         van de tenuitvoerlegging van de wet op de personele belasting 1823-1910 
N.B. Dit was de wet van 28-6-1822 § 15, houdende de belasting op het personeel, regelende 
de personele belasting. De gemeentebesturen hadden met de uitvoering dezer wet de volgende 
bemoeiingen. Zo dienden de hoofden der gemeentebesturen ieder jaar bij openbare 
afkondiging aan de ingezetene bekend te maken wanneer de aanschrijvingsbiljetten 
rondgebracht en afgehaald moesten worden. In iedere gemeente werd een commissie 
benoemd, samengesteld uit twee leden van het gemeentebestuur en twee ingambtenaren. Deze 
commissie benoemde de schatters en bijschatters om de nodige taxaties enz. te verrichten. De 
ingekomen aanschrijvingsbiljetten werden door het hoofd van het gemeentebestuur of een       
gemachtigd lid van het gemeentebestuur en de controleur in bijzijn van de rijksontvanger 
onderzocht en beoordeeld. Uit deze biljetten werd dan door de rijksontvanger een kohier 
opgemaakt. Dit werd opgezonden naar de directeur der belastingen die dit na onderzoek 
overlegde aan de commissaris der provincie .Deze verklaarde daarop het kohier invorderbaar 
en deed hiervan mededeling aan het  gemeentebestuur. Het hoofd van het gemeentebestuur 
maakte dan deze invorderbaarverklaring bij publiekatie aan de ingezetenen bekend. 
 1 omslag 
 
 181.  Ingekomen brieven inhoudende de benoeming tot leden der respectieve commissies tot  
          regeling en beschrijving der rijksbelasting op het personeel in de gemeente Sleen 1823- 
            1832 
 1 omslag 
 
182.  Ingekomen brieven ter zake van de executoirverklaring van de primitieve kohieren der    
           personele en mobilaire belasting van de gemeente Sleen 1820-1850 
 1 omslag 
         N.B. Wet van 29-3-1833 §.4. Zie inv.nr. 185 
 
183. Ingekomen brieven ter zake van de invordering der executoir verklaarde kohieren van de 
          personele en mobiliaire belasting van de gemeente Sleen 1833-1844 
 
184.Ingekomen circulaires en brieven ingehoudende voorschriften en/of aanwijzingen tot het 
       verlenen van medewerking aan de uitvoering der wetten op de personele belasting en het  
         recht van patent 1852-1875 
 1 omslag 
 
185. Lijsten van schattingen en tellingen gedaan door de rijksschatters op verlangen der           
          belastingschuldigen naar artikel 28 § 2 der wet van 29-3-1833 S 4 op het personeel  
        1853-1872 
 1 omslag 
N.B. Artikel 28 § 1 der wet van 29-3-1833 S 4, houdende de belasting op het personeel            
bepaalde, dat de huurwaarde en het aantal deuren en vensters en haarsteden enz. door de          
belastingschuldigen zelf moest worden opgegeven. Indien zij zulks bezwaarlijk vonden,          
hadden zij volgens § 2 de bevoegdheid die schatting en telling door de rijksschatters te            
doen geschieden. Deze schatters werden ingevolge artikel 29 § 1 van rijkswege benoemd. 
 
186. Kohieren van personele omslag over alle de ingezetenen van de gemeente Sleen ter          
        bestrijding van de uitgaven op de staat van begroting toegestaan, met de daarbij                
        behorende goedkeuringen van gedeputeerde staten van Drenthe   1823, 1825-1827,  
        1831 - 1832 
 1 omslag 
 



187. Opgaven van de mannelijke inwoners der gemeente Sleen, die aldaar waren aangeslagen  
         in de vermogensbelasting 1897-1907. 
 1 omslag 
 
188. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake    
        van de uitvoering van de wet van 21-5-1819 S 34 houdende een nieuw ordonnantie op     
        het recht van patent 1819-1891 
 
        -1 Algemene circulaires 1819-1871 
        -2 Ingekomen brieven inhoudende aanwijzingen aan het gemeentebestuur van Sleen         
             1819-1871 
        -3 Ingekomen besluiten van de gouverneur der provincie Drenthe tot                                 
              invorderbaarverklaring der kohieren van patentplichtigen der gemeente Sleen 1825-   
                1845 
        -4 Ingekomen besluiten van de gouverneur der provincie Drenthe tot invordering van het 
               patentrecht doot het gemeentebestuur van Sleen 1833-1844 
        -5 Ingekomen circulaires betreffende het recht van patent verschuldigd door eigenaars      
             enz. van binnenvaartuigen 1852-1857 
 
N.B. De wet van 21-5-1819 S 34 regelde het recht van patent. Hiermede hadden de                  
gemeentebesturen bemoeiingen. Zo verzorgde het gemeentebestuur de noodzakelijke  
bekendmakingen i.v.m. de uitvoering der wet. In iedere gemeente was een college van zetters, 
dat belast was met verschillende werkzaamheden. De burgemeester was ex-officio voorzitter 
van dit college. De zorg dat niemand zich aan het recht van patent onttrok was in het 
bijzonder aan de burgemeester opgedragen. Zie voor het overige het archief van het college 
van zetters, hierachter opgenomen. Zie eveneens inv.nrs 962-970 
 3 omslagen 
 
189. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake    
          van de inrichting van het kadaster in de gemeenten 
        -1 Algemene brieven 1822-1915 
        -2 Brieven ter zake van de bijwerking der kadastrale plans en registers 1832-1851 
        -3 Brieven ter zake van reclames tegen abuizen en gebreken in de kadastrale plans 1830- 
              1878 
        -4 Brieven ter zake de aanwijzing der landmeters en aanwijzers 1827-1829 
        -5 Brieven ter zake van de bijwerking der kadastrale plan en registers 1852-1902 
        -6 Register van nieuwe, veranderde en gesloopte gebouwen in de gemeente Sleen 1885-  
              1913 
 3 omslagen 
 
190. Ingekomen mandementen inhoudende approbatie en vaststelling der repartitie van het      
          recht op de deuren en vensters in de gemeente Sleen 1820-1822 
 1 omslag 
 
191. Ingekomen brieven inhoudende de invorderbaarverklaring van de kohieren wegens de      
         belasting ten behoeve van het veefonds 1826-1844 
 1 omslag 
 
192. Ingekomen circulaires bevattende voorschriften en/of aanwijzingen per zake van de         
          directe belasting in- en uitgaande rechten en accijnzen 1820-1831 
 1 omslag 
 



 
193. Ingekomen brieven ter zake van de heffing van het binnenlands last- of tonnengeld           
         schepen of vaartuigen 1820-1843 
 1 omslag 
 
194. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake    
          van de toepassing van de admodiatie der rijksbelasting op het gemaal 1823-1843 
        -1 Algemene circulaires 1823-1832 
        -2 Uitvoering der voorschriften 1825-1833 
 1 omslag 
 
195. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de oprichting van molens in het algemeen, 
         het maalloon en het oprichten van een graanmolen te Sleen 1823-1850 
        -1 Algemene circulaires 1823 
        -2 Brieven ter zake van het innen van maalloon per schep 1823-1847 
 1 omslag 
 
196. Ingekomen brieven ter zake van de frauduleuze invoer van buitenlands graan ter               
          ontduiking van accijns 1835-1848 
 1 omslag 
 
197. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake    
          van de admodiatie der rijksbelasting op het geslacht 1828-1835 
 1 omslag 
 
198. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake   
          van het heffen en het innen van het recht van zegel en registratie 1819-1849 
        -1 Algemene circulaires 1819-1849 
        -2 Uitvoering der voorschriften 1821-1839 
 1 omslag 
 
199. Ingekomen brieven ter zake van het heffen van tolgeld aan ‘s rijks tollen op de grote        
          wegen 1849 
 1 omslag 
 
200. Ingekomen brieven inhoudende aanwijzingen met betrekking tot hun arbeidsressort en     
        mededelingen betreffende aanstelling en/of het ontslag van ambtenaren tewerkgesteld bij 
        de dienst der rijksbelastingen 1820-1915 
        -1 1820-1847 -2 1856-1915 
 2 omslagen 
 
BBE. OPENBARE ORDE 
 
N.B.  De stukken betrekking hebbende op de ontvangst van leges i.v.m. verrichtingen van de   
          burgerlijke stand en de bevolkingsadministratie zijn beschreven onder de rubriek:          
          Rechten en leges. Inv. nr. 172. 
          Zie eveneens inv.nrs. 503-557 
 
BBE-a. Algemeen 
 



201. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzing ter zake van 
        de waarneming en uitoefening van de rechterlijke positie door de plaatselijke besturen     
        1819-1845 
 

 202. Ingekomen brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ten aanzien van de 
vaststelling van verordeningen tegen wier overtreding straf wordt bedreigd 1856-1845 

 1 omslag 
 
203. Politieverordening der gemeente Sleen 1864 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 9 en 10, 503.1, 930.1 
 
BBE-b. Wapenen en munitie 
 
204. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ten aanzien van 

wapenen en munitie 1822, 1829, 1899, 1913 
-1 Circulaire betreffende vervoer, invoer en opslag van buskruit 1822, 1829 
-2 Circulaire betreffende het dragen van wapenen 1899, 1913 

 1 omslag 
 
BBE-c. Toezicht op openbare grond en water, straatpolitie 
 
205. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de nachtwacht 1819-1851, 1856 
 1 omslag 

 
206. Ingekomen circulaires ter zake van de voorkoming van revolutie 1848-1849 

 1 omslag 
 

 207. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het houden 
van collecten 1824-1891 
-1 Algemene brieven 1824-1865 
-2 Brieven ter zake collecten ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en                             
      ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden 1817-1875 
-3 Idem ten behoeve van slachtoffers van overstromingen 1820-1861 
-4 Idem idem van branden 1820-1872 
-5 Idem idem van schipbreuk 1835-1850 
-6 Idem idem van onweer 1824, 1891 
-7 Brief ter zake van een collecte ten behoeve van de Mij. v. Weldadigheid 1828 

 2 omslagen 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 280.3 
 

 208. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het houden 
van harddraverijen ter gelegenheid van ‘s konings verjaardag en tot aanmoediging der 
paardenfokkerij 1820-1844 
N.B. Zie eveneens inv.nrrs. 337 en 522 

 1 omslag 
 
209. Verordening betreffende de bevordering der openbare reinheid 1891 

 1 omslag 
 
 



BBE-d. Politiemaatregelen t.o.v. Nederlanders en ingezetenen 
 

 210. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 
van het kiezen van een vaste geslachtsnaam 1825-1826, 1875-1876 
    1 omslag 
 

 211. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 
van de burgerlijke stand 1818-1913 
-1 Algemene circulaires 1818-1913 
-2 Brieven ter uitvoering van voorschriften en/of aanwijzingen 1822-1864 
-3 Brieven ter bestelling van registers van de burgerlijke stand 1820-1869 
-4 Brieven tot onderzoek van registers van de burgerlijke stand 1820-1851 
-5 Extracten geboorteregister forten Lillo en Liefkenshoek 1850 
-6 Extract besnijdenisregister van Groningen over de jaren 1797-1810, 1849 

 2 omslagen 
N.B. Zie eveneens inv.nrs.  1060-1063 
 

 212. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen tot het 
bijhouden van nominatieve lijsten der ingezetenen, die in de gemeente hun enige of voorname 
huisvesting houden 1826-1841 

1 omslag 
 

 213. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen tot het 
aanleggen en bijhouden van bevolkingsregisters in de gemeenten 1850-1872 

 1 omslag 
N.B. De bevolkingsboekhouding in ons land dateert van 1 januari 1850. Artikel 10 van            
het K.B. van 22-2-1849 S 64 omtrent het aanleggen van bevolkingsregisters in elke gemeente 
bepaalt: “ De bevolkingsregisters, in elke gemeente, gewaarmerkt door het hoofd of een lid 
van het gemeentebestuur, blijven berusten onder den ambtenaar van den burgerlijken stand, 
aan wien de zorg voor het nauwkeurig bijhouden van het register wordt opgedragen” . In 
verband met dit artikel zijn de bevolkingsregisters der gemeente Sleen beschreven in de 
inventaris op het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zie hiervoor afdeling IV 
van de algemene inventaris, inv.nrs. 1065-1073 
 
214. Ingekomen brieven en staten betrekkelijk de maandelijkse loop der bevolking 1851-1903 

 1 omslag 
 
215. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen voor het   
        houden van volkstellingen 1821-1910 

 1 omslag 
 
216. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake    
          van de afgifte van paspoorten en visa aan Nederlanders en vreemdelingen 1819-1915 
-1 Algemene brieven 1819-1915 
-2 Uitvoering der voorschriften 1820, 1839, 1899-1906 

 1 omslag 
 
217. Ingekomen circulaires betreffende het aanhouden van huizenregisters, het nummeren der 
          huizen en de verdeling der gemeente in wijken 1844-1908 

 1 omslag 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 19.9, 217, 539.1, 930.1 



 
218. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van              
         heropstellen ener bevolkingsstatistiek 1858 - 1915 
-1  algemene circulaires 1865 - 1915 
-2 staten van de onderscheidene godsdienstige gezindheden in de gemeente Sleen 1858,           
     1901-1915 

 1 omslag 
 
219. Ingekomen brieven en staten ter zake van de emigratie naard Noord-Amerika van enige 

tientallen inwoners der gemeente Sleen 1847-1914 
-1 Brieven 1847 - 1898 
-2 Staten 1864-1914 
N.B. Bij resolutie van de gouverneur der provincie Drenthe dd. 8-1-1848 nr. 152 PB 2             
werden de gemeentebesturen uitgenodigd jaarlijks een staat in te zenden der                             
landverhuizingen naar Noord-Amerika of andere overzeese gewesten. 

 1 omslag 
 
220. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de afgifte van attestaties de vita enz. ten behoeve van gepensioneerden 1819-1846, 
1908 

-1 Algemene circulaires 1819-1846, 1908 
-2 Uitvoering der voorschriften 1824-1840 

 1 omslag 
 
BBE-e. Politiemaatregelen ten opzichte van vreemdelingen 
 
221. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het verblijf van vreemdelingen in Nederland 1822, 1829, 1851, 1861-1915 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nrs. 531.2, 545 
 

 222. Correspondentie betreffende de internering en ondersteuning van Belgische 
vluchtelingen 1914-1915 

 1 omslag 
 
BBE-f. Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen 
 
223. Verordening op de tapperijen 1891 

 1 omslag 
Zie eveneens inv.nrs. 10.13, 225 en 226, 549.1, 930.1 
 
BBE-g. Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde 
 
224. Ingekomen brieven inhoudende aanwijzingen aan het gemeentebestuur van Sleen ten 

aanzien van de ordehandhaving onder de poldergasten, werkzaam bij het graven van het 
Oranjekanaal 1856-1900 
 1 omslag 

BBF. OPENBARE ZEDELIJKHEID 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 558-568 
 
 



BBF-a. Alcohol en andere verdovende middelen 
 
225. Ingekomen brieven en circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de uitvoering der drankwet 
-1 Algemene brieven 1882-1914 
-2 Aanvragen van en beschikkingen op aanvragen om een volledige vergunning tot                  
     verkoop van sterke drank in het klein 1822-1914 
-3 Idem van logementvergunningen 1852-1910 
-4 Opgaven ingevolge artikel 12 der drankwet van het getal der verleende en                             
     ingetrokken vergunningen 1882-1903 
-5 Opgaven bedoeld in artikel 31 der drankwet 1904 S 235, 1906-1907 
-6 Benoemingsbesluiten van schatters van het vergunningsrecht 1881-1883 

 1 omslag 
 
N.B. De wet van 28-6-1881 S 97 houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den              
kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap schreef in artikel 
12 voor dat B. En W. Jaarlijks aan gedeputeerde staten een opgave dienden in te zenden van 
het getal der gedurende het afgelopen jaar verleende en ingetrokken vergunningen, van de 
daarvoor betaalde prijs alsmede van de in de gemeente bestaande inrichtingen waar krachtens 
vergunning sterke drank in het klein werd verkocht. De voorgaande wet werd gewijzigd bij de 
wetten van 233-4-1884 S 54, 16-4-1885 S 78, 15-4-1886 S 64, 31-12-1887 S 265, 27-4-1901 
S 85. De destijds nieuwe drankwet dateert van 12-10-1904 S 23 en werd bij K.B. van          
17-10-1904 S 235 opnieuw in haar geheel bekend gemaakt. Art.31 van deze nieuwe wet 
bepaald nagenoeg hetzelfde als het oude artikel 12 m.d.v. dat in de door B. En W. Aan 
gedeputeerde staten jaarlijks te zenden opgaven, naast de vergunningen, ook de verloven 
moesten worden vermeld.  Zie eveneens inv. Nrs. 223, 558 
 
226. Registers van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein 1902-1913 

1 deel 
N.B. Zie eveneens. inv.nr. 558 
 
BBF-b. Kansspelen 
 
227.  Ingekomen algemene circulaires betreffende gehouden en te houden loterijen 1825-1832 

1 omslag 
 
BBF-c. Bedelarij en landloperij 
 
228.  Ingekomen circulaires en brieven betreffende het tegengaan van de wanbedrijven van 

bedelarij en landloperij door overbrenging der bedelaars en landlopers naar 
bedelaarskolonies van de Mij. van Weldadigheid, zijnde de Ommerschans 1822-1849 

-1 Algemene voorschriften 1821-1847 
-2 Bescheiden rakende de uitvoering der genoemde voorschriften 1829-1866 

 1 omslag 
 
N.B. Uit het “Lijfstraffelijk wetboek” gaf artikel 269 aan dat landloperij een wanbedrijf was, 

terwijl artikel 274 handelende over de bedelarij bepaalde, dat al wie gevonden zal 
worden te bedelen in ene plaats, voor welke een openbare inrichting tot voorkoming van 
bedelarij bestaat, met drie tot zes maanden gevangenis gestraft zal worden en na het 
uiteinde der straf in het bedelaarshuis gebracht worden. Landloperij werd met dezelfde 
tijd gevangenis gestraft. Het K.B. van 12-10-1819 S 50 regelde het vinden van de kosten 
van onderhoud in de bedelaarswerkhuizen. Volgens dit besluit kwamen de kosten van 



onderhoud van aldaar tewerkgestelde personen ten laste van de gemeente waar hun 
domicilie van onderhoud was. Om de drie maanden dienden de gemeentebesturen het 
gedrag der ten laste der gemeentekas te bezwaarlijk werden, kon daarin door een 
geregeld subsidie worden tegemoetgekomen. Dit K.B. verviel bij de wet van 26-6-1854 
S 100, bekend als de armenwet, waarin sindsdien de bedelarij werd omschreven. Zie 
eveneens inv.nrs. 354, 563. 

 
BBF-d. Dierenbescherming 
 
229. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het beschermen van dieren 1828-1914 
-1 Algemene brieven 1828-1914 
-2 Vergunningen tot het bemeesteren van schadelijk gedierte 1857-1915 
-3 Circulaires betreffende de naleving van de trekhondenwet 1910 S 203, 1912-1914 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 334, 565-567 
 
BBF-e. Bestrijding der tuchteloosheid 
 
230. Ingekomen brieven betreffende het bestrijden der prostitutie en het houden van bordelen 

1882, 1907 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nr. 568 
 
 
BBG. OPENBARE GEZONDHEID 
N.B. De stukken betreffende ontvangen grafrechten zijn beschreven onder de rubriek      
rechten en leges van de gemeentelijke belastingen. Zie inv.nr. 167. 
  Zie eveneens inv.nrs 569-610 
 
BBG. Volksgezondheid in het algemeen 
 
231. Staten aantonede de voornaamste bijzonderheden betreffende de algemene gezondheids-

en ziektetoestand in de gemeente Sleen 1861-1863 
 1 omslag 

 
BBG-b Openbare en beroepsorganisatie van de gezondheidszorg 
 
232. Ingekomen brieven ter zake van de organisatie van de gezondheidszorg in Drenthe 

1824-1911 
 1 omslag 

233. Lijsten van geneeskundigen, tandmeester, apothekers, drogisten en vroedvrouwen 
gevestigd in de provincie Drenthe 1819-1915 

N.B. Het K.B. van 31-5-1818 bepaalde dat de namen, kwaliteiten, tijd en plaats der admissie 
van geneeskundigen enz. in iedere provincie jaarlijks op lijsten gebracht dienden te worden, 
die gedrukt en publiek gemaakt werden. Zodra ergens een epidemie van besmettelijke ziekten 
uitbrak, dienden de plaatselijke geneesheren hiervan kennis te geven aan het gemeentebestuur. 
De wet van 12-3-1818 hield bepalingen in t.a.v. het onbevoegd uitoefenen der genees- en 
heelkunst. 

 1 omslag 
 

 



234. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen tot regeling van de 
beoefening der geneeskunst ten behoeve van zieken, gezonden enz. 

-1 Brieven ter zake van de aanstelling van vroedvrouwen 1824-1847 
-2 Brieven ter zake van het gebruik van genees- en hulpmiddelen door geneesheren en             
     apothekers 1822-1837 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 570, 720.1 
 
235. Ingekomen brieven en andere bescheiden van de gezondheidscommissie voor de 

gemeenten Borger, Gasselte, Gieten, Anlo, Rolde, Odoorn, Zweeloo en Sleen 1902-
1915 

-1 Algemeen 1902-1909 
-2 Ramingen van ontvangsten en uitgaven met toelichting 1903-1915 
-3 Rekeningen en verantwoordingen van ontvangsten en uitgaven 1903-1915 

 1 omslag 
N.B. De gezondheidswet van 21-6-1901 S 157 verving de wetten van 1-6-1865 S 58,       
16-4-1867 S 28, 15-4-1886 S 64 en 15-4-1891 S 81 en regelt het staattoezicht op de vol 
volksgezondheid. De organisatie van dit toezicht werd gevormd door de centrale 
gezondheidsraad, de hoofdinspecteurs en inspecteurs van de volksgezondheid en de 
gezondheidscommissie. De laatste zijn inmiddels opgeheven. Ter uitvoering van artikel 
30 dezer wet fungeerde het K.B. van 27-5-1902 S 77 dat in § 3 bepalingen vastgestelde 
met betrekking tot de instelling van gezondheidscommissies, de leden dezer commissie 
enz. Ingevolge artikel 35 was de gezondheidscommissie gehouden jaarlijks voor 1 juni 
aan de besturen der gemeenten in haar ressort in te zenden een raming van ontvangsten 
en uitgaven en volgens artikel 36 jaarlijks voor 15 april rekening en verantwoording 
van haar ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar te doen toekomen. 
 
BB-c. Toezicht op produkten 
236. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter 
          zake van de broodzetting, zoals deze was geregeld in het K.B. van 25 januari 1826 
          S 5, 1826-1829. 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 573-578 
 
237. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de in- 
          en uitvoer van verschillende produkten 1870-1915 
-1 Kaas 1914 
-2 Runder en schapevet 1908-1913 
-3 Steenkolen 1870 
-4 Verse huiden , vers en gezouten vlees 1870, 1913 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 573-578 
 
BBG-d Besmettelijke ziektenwet 
 
238. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzigingen ter bestrijding van 

besmettelijke ziekten 1820-1913. 
-1 Algemene brieven 1828-1913 
-2 Voorschriften ter bestrijding van de cholera 1831-1909 
-3 Voorschriften ter bestrijding van roodvonk 1820-1827,1886 
-4 Voorschriften ter bestrijding van tyfus 1840-1865 
-5 Voorschriften ter bestrijding van hoofdzeer 1828 



-6 Voorschriften ter bestrijding van angina diphteritica 1861-1862 
-7 Voorschriften ter bestrijding van pokken 1858-1887 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 579.2 
 
239. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het inenten en vaccineren van kinderen tegen pokken 1815-1848 
-1 Algemene circulaires 1815-1867 
-2 Uitvoering der voorschriften met betrekking tot de gemeente Sleen 1819-1843, 1875-1899 

 1 omslag 
 

N.B. Ingevolge de bepalingen van het K.B. van 10-1-1861 no. 58 S 1 dienden de 
genees- en heelkundigen jaarlijks voor de 15e januari aan de besturen der gemeenten op 
te geven de personen, die in het vorige jaar door hen waren ingeënt tegen de pokken. 
Het K.B. van 19-1-1861 no. 80 bepaalde dat ieder jaar op voordracht van de minister  
van binnenlandse zaken door de Kroon aan een bepaald aantal genees- en heelkundigen 
of bureaus voor vaccinatie, die zich verdienstelijk hebben gemaakt omtrent de gratis  
vaccinatie van minvermogenden een zilveren medaille of een premie van � 20,- werd  
geschonken. Deze K.B.’s geraakten buiten werking door de wet van 4-6-1865 S 60  
regelende de uitoefening der geneeskunst, daarna meermalen gewijzigd, waarin de  
inenting en de te volgen gedragslijn der genees- en heelkundigen werd uitgestippeld. Zo 
dienden de geneeskundigen jaarlijks voor 1 februari de door hen vervaardigde duplicaat 
verklaringen van inenting in te leveren bij het gemeentebestuur. De wet van 4-12- 1872 
S 134 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten , daarna eveneens meermalen  
gewijzigd, verbood de toelating zowel van onderwijzend personeel als leerlingen, die 
niet tegen de pokken waren ingeënt tot de scholen. Zij dienden daarvan het bewijs te 
leveren door het overleggen van een “pokkenbriefje”. Het K.B. van 28-2-1875 S 35 
schreef het model van dit “pokkenbriefje” voor, met de bepaling dat andere verklaringen 
niet erkend werden als bewijsstuk voor inenting tegen pokken. Zie eveneens inv.nr. 580 
 
240. Staten beteffende vaccinaties en gevallen van kinderpokken 1867-1912 
-1 Nominatieve staten van verrichte vaccinaties 1869- 1875, 1895 
-2 Staten A der gevallen van kinderpokken in de gemeente Sleen 1881-1912 
-3 Staten B der verrichte vaccinaties 1867-1912 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 580 
 
241. Duplicaatverklaringen van verrichte koepokinentingen cq. Vaccinaties 1847-1915 
- 1   1847 -14 1865 -27 1878 -40 1891 -53 1904 
- 2   1850 -15 1866 -28 1879 -41 1892 -54 1905 
- 3   1851 -16 1867 -29 1880 -42 1893 -55 1906 
- 4   1854 -17 1868 -30 1881 -43 1894 -56 1907 
- 5   1856 -18 1869 -31 1882 -44 1895 -57 1908 
- 6   1857 -19 1870 -32 1883 -45 1896 -58 1909' 
- 7   1858 -20 1871 -33 1884 -46 1897 -59 1910 
- 8   1859 -21 1872 -34 1885 -47 1898 -60 1911 
- 9   1860 -22 1873 -35 1886 -48 1899 -61 1912 
-10  1861 -23 1874 -36 1887 -49 1900 -62 1913 
-11 1862 -24 1875 -37 1888 -50 1901 -63 1914 
-12 1863 -25 1876 -38 1889 -51 1902 -64 1915 
-13 1864 -26 1877 -39 1890 -52 1903 

 11 omslagen 



N.B. Deze duplicaatverklaringen werden gerangschikt naar het jaar der geboorte en                  
 waar dit mogelijk was naar de geboortedatum. Zie eveneens inv.nr. 580. 
 
BBG-e. Aangelegenheden betreffende de doden 
 
242. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het begraven van lijken 1820-1873 
-1 Algemene voorschriften en/of aanwijzingen 1822-1870 
-2 Reglement op het begraven van lijken voor de provincie Drenthe met bijbehorende              
      stukken 1831-1841 
-3 Ingekomen brieven ter zake van het begraven van lijken van verongelukten en/of                 
       zelfmoordenaars 1865-1873 
-4 Ingekomen brieven ter zake van het verrichten van lijkschouwing 1820-1870 

 1 omslag 
 

N.B. Eerst bij de wet van 10-4-1869 S 65 nadien gewijzigd bij meerdere wetten werden           
regels gegeven omtrent het begraven van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisrechten 
De voornaamste bepalingen dezer wet i.v.m. de hierover in het archief aangetroffen 
bescheiden zijn de artikelen 4, 5, 13 en 30. Artikel 4 bepaalde o.a. dat geen normale begraving 
geschiedde zonder schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Artikel 5 
bepaalde dat indien er tekenen of  aanduidingen van gewelddadige dood waren geen 
begraving geschiedde dan dat het lijk gerechtelijk was geschouwd. Artikel 13, dat er in iedere 
gemeente ten minste een algemene begraafplaats diende te zijn en artikel 30 dat voor het         
begraven daarop van gemeentewege rechten geheven konden worden. Deze bepalingen zijn 
nog geldig. 
 
243. Ingekomen brieven en circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het aanleggen en vergroten van begraafplaatsen 1828-1903 
-1 Aanleg en vergroting der algemene begraafplaats te Sleen 1828, 1902-1903 
-2 Vergroting der algemene begraafplaats te Schoonoord 1866, 1886-1887 
-3 Gebruik van het lijkkleed bij begraving 1843 
-4 Vaststelling van tarieven voor het begraven van lijken 1829-1849 
-5 Het stichten van lijkenhuizen 1870-1874 

 1 omslag 
 
244. Verordeningen op de heffing en invordering van begrafenisrechten in de gemeente Sleen 

1877, 1899 
-1 Verordening 1877 

 1 omslag 
 
245. Opgaven van verrichte lijkschouwingen 1870-1872, 1895-1899 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 586 
 
246.  Processenverbaal van eedsaflegging in handen van burgemeester en wethouders der 

gemeente Sleen door de geneeskundigen belast met de doodschouw in deze gemeente 
1878-1910 

- 1    Dinckgreve, S.G.E.   1878-1890 
- 2    Fledderus, L.   1880-1897 
- 3    Wynne, H.L.A.    1884-1886 
- 4    Tymes, J.L.   1892-1897 
- 5    Broekhof, C.T.   1892 



- 6    Bos, W.    1898 
- 7    Lodewijks, G.J.    1898-1906 
- 8    Bonnema, T.    1904 
- 9    Winkler Prins, A.    1904-1905 
-10   Hoogeboom, G.    1906 
-11   v. Reemst, Th.A.   1907-1910 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 586 
 
BBG-f. Lucht en bodemhygiëne 
 
247. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen t.a.v. de 

uitvoering der hinderwet, veiligheidswet, stoomwet en steenhouwerswet 1820, 1852-
1913 

 1 omslag 
N.B. Voor de inwerkingtreding der hinderwet werd de daarin behandelde materie geregeld in 

enige K.B.’s als daar zijn het K.B. van 31-1-1824 S 19 rakende de vergunningen tot 
oprichting van sommige fabrijken en trafijken, uitgebreid bij de K.B.’s van 18-2-1846 S 
9 en 6-2-1850 S 6. In deze K.B.’s werden de vergunningen tot oprichting van fabrieken 
en trafieken nader verdeeld in drie categorieën nl. Die welke slechts mochten worden 
opgericht met vergunning van de Kroon, met vergunning van gedeputeerde staten en 
met vergunning van het gemeentebestuur. De eerste hinderwet van 2-6-1875 S 95 tot 
regeling van het toezigt bij het oprigten van inrigtingen, welke gevaar, schade of hinder 
kunnen veroorzaken, verlegde de bevoegdheid tot het geven van deze vergunningen 
uitsluitend naar de besturen der gemeenten. Deze weet is weer vervangen door de wet 
van 15-5-1952 S 274 houdende nieuwe regelen ter voorkoming van het veroorzaken van 
gevaar, schade of hinder door inrichtingen. Zie eveneens inv.nr. 587. 

 
248. Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van aardappelmeelfabrieken 1909-

1913 
-1 Coöp. Aardappelmeelfabriek Excelsior te Veenoord 
    1909, 1913 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 587.2, 810.4-5 
 
249. Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van bakkerijen 1860-1911 
- 1  Beuker, M.  1860   -7  Lange, H. de 1893, 1901 
-2   Boer, H. de 1895, 1908   -8  Pot, G.J.  1897 
-2a Brunsting, M. 1893   -9  Punter, J.K. 1909 
-2b Heegers, H. 1904   -10 Weuring, R. 1902 
-3  Hoekman, H. 1900, 1908   -11 Roebersen, J. 1911 
-4   Hoekman, J. 1900-1901   -12 Scheltens, A. 1911 
-4a Kamps, H. 1900   -13 Steenge, L. 1889, 1894 
-5   Kamps, J. 1902   -14 Weuring, J. 1879 
-6   Koopmans, H. 1897   -15 Weuring, R. 1902 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 587.3-4 
 
 
 
 
 



250. Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van boter en zuivelfabrieken  
          1893-1911 
-1 Bakker, J. En Ties, W. 1900 
-2 Coöp. Zuivelfabriek Sleen v/h Schultz en Wilting 1894, 1904, 1911 
-3 Jacobs, fa. J.S. 1893 
-4 Timmer, H. 1900 
-5 Tijmes, J. 1900 

 1 omslag 
 
251. Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van kalkbranderijen 1856-1873 
-1 Langeveld, W. 1856 
-2 Sluis, A. v.d 1870 
-3 Willinge Gratama, Mr. J.A. 1873 

 1 omslag 
252. Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van luchtgas-installaties 1909 
-1 Grolle, A. 1909 

 1 omslag 
253. Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van malerijen 1856-1912 
-1 Berends, J. windkoren- en pelmolen 1849-1850 
-2 Aalst, B. v., windkoren- en pelmolen 1860 
-3 Aelst-Sibon, J. v., windkorenmolen 1904 
-4 Berends, L.B., windkorenmolen 1904 
-5 Schuite, D.H. en J. Wicherson, windkoren- en pelmolen 1856-1857 
-6 Vries, J.G. de, windkorenmolen 1903, 1910 
-7 Westerling, F. windkorenmolen 1902 , 1905 
-8 Ziengs, J, korenmolen 1912 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 587 
254. Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van een schietbaan 
-1 Luurs, O. 1894 

 1 omslag 
255. Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van slagerijen. 
-1 Deen, L. later Halbertsma 1913 
-2 Eillert, E.  1909 
-3    Luytjes, K.   1911 
-4    Moes, W.   1909 
-4a Mosis, J.   1904 
-5 Veldkamp, J.     1902 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr.  587.14 
 
256. Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van smederijen 
-1 Blancke, A.J. 1887  -6    Jonkers, E.   1911 
-2 Blancke, G.A.J.    1885  -6a  Polak, S.   1907  
-3 Borghardt, J. 1910   -6b  Staal, J.   1907   
-4 Brouwer, W.    1912   -7    Tijben, R.   1910 
-5 Gebben, F.    1912 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 587.15 

 1 omslag 
 
 
 



257. Vergunnningen ingevolge de hinderwet tot oprichting van stoomketels 
1�  Broekhoven, J.P.   1904-1905 
2�  Jacobs, J.S.   1894 
3�  Tuuk, M. v.d.   1880 

 1 omslag 
 
258.  Vergunningen ingevolge de hinderwet tot oprichting wagenmakerijen 
-1 Zuidenhoek, H.   1914 

 1 omslag 
 
BBG-g. Riolering 
 
259. Ingekomen circulaires ter zake van de riolering   1907 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 637 
 
BBG-g. Woningwet 
 
260. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van het bouwen van woningen of de 

toewijzing van woonruimte    1820-1844, 1909 
 1 omslag 

 
261. Ingekomen brieven en circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de volkshuisvesting   1866-1914 
 1 omslag 

 
262. Verordening houdende voorschriften als bedoeld in artikel 1 der woningwet der 

gemeente Sleen   1906 
 1 omslag 

 
263. Beredeneerde verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting 

 in de gemeente Sleen is verricht     1909-1914 
-1    1909      -2   1910 -3   1911      -4   1912     -5    1914 
N.B. Artikel 52 der woningwet van 22-6-1901 S 158 bepaalde dat b. en w.  jaarlijks aan          
de raad een beredeneerd verslag diende uit te brengen van hetgeen met betrekking tot 
verbetering der volkshuisvesting was verricht.  Zie eveneens inv.nrs. 599.18-31 

 1 omslag 
 
BBG-ga. Uitvoering der woningwet - bouwvergunningen 
 
N.B. De bouwvergunningen zijn ingedeeld naar de gehuchten en het kerkdorp, en 

chronologisch gerangschikt. De cijfers achter de jaartallen corresponderen met de 
signaturen aangebracht op de woningcartotheekkaarten. 

 
BBG-gb. Buurtschap Diphoorn 
 
264. Bouwvergunningen 1907-1915 
-1 Hekhuis, J. - woonhuis - vernieuwing   1907 (14) 
-2 Eising, H. - boerderij - nieuwbouw (25) 
-3 Dening, J.  - woonhuis - verbouwing   1912(20) 
-4 Dening, J. - arbeiderswoning - nieuwbouw 1915 (4) 

 1 omslag 



N.B. Zie eveneens inv.nrs. 599.3-17 
 
BBG-gc. Buurtschap Erm 
 
265. Bouwvergunningen 
- 1 Schultz, O. - boerderij - nieuwbouw - 1907 (3) 
- 2 Eising, J. - boerderij - nieuwbouw - 1909 (26) 
- 3 Caspers, M.J. - boerderij - verbouwing - 1910 (4) 
- 4 Hindriks, N. - zakenpand - nieuwbouw - 1910 (25) 
- 5 Vos, B. - woning - verbouwing - 1911 (4) 
- 6 E.D.S. - watertoren - nieuwbouw - 1911 (8)       N.B. afgebroken 
- 6a Schreurs, A. - schuur - nieuwbouw - 1911 (9) 
- 7 Kamping, H. - boerderij - nieuwbouw - 1911 (14) 
- 8 Tijben, R. - woonhuis - nieuwbouw - 1911 (16) 
- 9 Kunstman, T. - woonhuis - verbouwing - 1912 (12) 
-10 Sikken, H. - hooischuur - nieuwbouw - 1913/6 
-11 Kamps, L. - woning - verbouwing - 1913 (18) 
-12 Renting, S. - boerderij - nieuwbouw - 1914 (21) 
-13 Kamping, J. - boerderij - nieuwbouw - 1914 (23) 
-14 Renting, H. - boerderij - nieuwbouw - 1915 (2) 
-15 Renting, J. - woning - verbouwing - 1915 (16) 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 599.18-31 
 
BBG-gd. Buurtschap ‘t Haantje 
 
266.  Bouwvergunningen 1907 - 1915 
- 1 Jaspers, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1907 (10) 
- 2 Tibbe, J.H. - arbeidswoning - nieuwbouw - 1907 (19) 
- 3 Rozeboom, G.J. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1908 (2) 
- 4 Meijer, Th. - woning - nieuwbouw - 1908 (3) 
- 5 Boer, F. - boerderij - nieuwbouw - 1908 (4) 
- 6 Winters, G. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 19098 (9) 
- 7 Hepping, L. - woning - verbouwing - 1909 (13) 
- 8 Egberts, W. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1912 (2) 
- 9 Zomers, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1913 (11) 
-10 Prummel, H. - boerderij - nieuwbouw - 1913 (37) 
-11 Weggemans, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1915 (3) 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 599.32-37 
 
BBG-ge. Buurtschap De Haar 
 
267. Bouwvergunningen 1913 
-1 Dobben, G. - woning - vernieuwing - 1913 (20) 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 599.46.47 
 
 
 
 
 



BBG-gf. Buurtschap Haarbrug 
 
268. Bouwvergunningen 1910 - 1911 
-1 Koopman, M. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1910 (11) 
-2 Koopman, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (27) 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 599.46.47 
 
BBG-gg. Buurtschap Holsloot 
 
269. Bouwvergunningen 1910-1914 
-1 Kooiker, A. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1910 (5) 
-2 Wijhe, G. v. - woning - verbouwing - 1913 (1) 
-3 Cremer, J. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1913 (8) 
-4 Anhols, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1913 (31) 
-5 Berkhof, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1913 (34) 
-6 Pichartz, G.A. van - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1914 (6) 
-7 Kien, E. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1914 (16) 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 599.38-45 
 
BBG-gh. Buurtschap Den Hool 
 
270. Bouwvergunningen 1912-1915 
-1 Nijenhuis, E. - woning - verbouwing - 1912 (9) 
-2 Baas, A. - boerderij - verbouwing - 1912 (11) 
-3 Lamberts, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1915 (12) 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 599.46-47 
 
BBG-gi. Buurtschap Schimmelarij 
 
271. Bouwvergunningen 1909-1913 
-1 Uneken, H. - arbeiderswoning - verbouwing - 1909 (20) 
-2 Lotterman, B. - woning - verbouwing - 1912 (10) 
-3 Houwing, L. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1913 (27) 

 1 omslag 
 
BBG-gj. Buurtschap Schoonoord 
 
272. Bouwvergunningen 
-1 Westerhof, J. - woonhuis - nieuwbouw - 1906 (1) 
-2 Lange, R. de - woonhuis - nieuwbouw - 1907 (1) 
-3 Schollen, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1907 (2) 
-4 Graaf, D. de - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1907 (4) 
-5 Polak, S. - zakenpand - vernieuwing - 1907 (5) 
-6 Moes, W. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1907 (7) 
-7 Gemeente Sleen - o.l.-school - verbouwing - 1907 (8) ‘) 
-8 Peer, A. v. - woning - verbouwing - 1907 (9) 
-9 Leek, J. v.d. - woning - vernieuwing - 1907 (13) 
10 Hollander, G. - woning - vernieuwing - 1907 (17) 
11 Hollander, A. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1908 (1) 



12 Pogieter, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1908 (6) 
13 Eilerts, E. - zakenpand - nieuwbouw - 1908 (10) 
14 Punter, J. - zakenpand - vernieuwing - 1909 (2) 
15 Scheidema, J. - woning - vernieuwing - 1909 (4) 
16 Rossing, J. - woning - vernieuwing - 1909 (5) 
17 Boer, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1909 (6) 
18 Sluis, A. v.d. - woning - verbouwing - 1909 (12) 
19 Stadman, R. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1909 (17) 
20 Jong, H. de - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1909 (19) 
21 Brands, G. - dubbele woning - nieuwbouw - 1909 (23) 
22 Betting, L. - boerderij - verbouwing - 1910 (3) 
23 Wolters, P. - zakenpand - nieuwbouw - 1910 (6) 
24 Jagt, D. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1910 (12) 
25 Nijenhuis, W. - schuur - nieuwbouw - 1910 (13) 
26 Borghardt, J. - woning - verbouwing - 1910 (18) 
27 Snippe, W. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1910 (19) 
28 Thijs, W. - woning - verbouwing - 1910 (20) 
29 Kalsbeek, J. c.s. - loods - nieuwbouw - 1910 (26) 
30 Smit-v. Peer, J. - schuurtje - nieuwbouw - 1910 (27) 
31 Bos, D. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (7) 
32 Smit-v. Peer J. - woning - nieuwbouw - 1911 (10) 
33 Groene Kruis - lijkwagenbergplaats - nieuwbouw - 1911 (17) 
34 Luitjes, K. - zakenpand - nieuwbouw - 1911 (23) 
35 Roebersen, J. - zakenpand - nieuwbouw - 1911 (24) 
36 Sluis, A. v.d. - arbeiderswoning - vernieuwing - 1912 (6) 
37 Zomers, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1912 (17) 
38 Wegen, H. - woning - nieuwbouw - 1912 (16) 
39 Nijenhuis, H. - woning - nieuwbouw - 1912 (17)  
40 Dijkstra, E. - woonhuis- nieuwbouw- 1912 (23) 
41 Brouwer, E. - woonhuis- nieuwbouw- 1912 (25) 
42 Nijveen, J. - schuurtje- nieuwbouw - 1913 (5) 
43 Zomers, H. - arbeiderswoning-nieuwbouw- 1913 (15) 
44 Leek, J. v.d -erwtenlezerij-nieuwbouw-1913 (26) 
45 Lammerts, A. - zakenpand- nieuwbouw- 1913 (30) 
46 Brouwer, J. - arbeiderswoning-nieuwbouw- 1913 (32) 
47 Boer, J. - arbeiderswoning- nieuwbouw- 1913 (33) 
48 Hilvers, H. - oning-nieuwbouw- 1913 (35) 
49 Geref. Gem.- kerkgebouw- nieuwbouw- 1913 (36) 
50 Vries, J.G. de - woning-nieuwbouw-1913 (38) 
51 Sluis, A v.d.-boerderij- nieuwbouw-1914 (1) 
52 Loman, J. - hooikap- nieuwbouw-1914 (4) 
53 Delden, S v.- bergschuur- nieuwbouw-1914 (7) 
54 Hofman, J. -arbeiderswoning-nieuwbouw- 1914 (10) 
55 Mosis, d. - arbeiderswoning- nieuwbouw-1914 (14) 
56 Jong, Hs. de- zakenpand-nieuwbouw-1914 (17) 
57 Tellingen, J. v.- woning- vernieuwing- 1914 (18) 
58 Tellingen, W. v.- boerderij- nieuwbouw- 1914 (19) 
59 Stap, E. -arbeiderswoning- nieuwbouw-1915 (1) 
60 Hekkema, J. - arbeiderswoning- nieuwbouw-1915 (5) 
61 Punter, J.K. -schuurtje- nieuwbouw 1915 (6) 
62 Vos, C. - woning- verbouwing- 1915 (7) 
63 Vroome, H. de- zakenpand- nieuwbouw- 1915 (8) 



64 Smit-v. Peer, J. - schuurtje-nieuwbouw-1915 (14) 
65 Loman, J. - kapschuur - verbouwing - 1915 (15) 
66 Smit-v. Peer, J. - woning - nieuwbouw - 1915 (17) 

 3 omslagen 
‘) N.B. Zie eveneens inv.nr. 760.7 
N.B.    Zie eveneens inv.nrs. 599.52-76 
 
BBG-gk. Buurtschap Noord-Sleen 
 
273. Bouwvergunnningen 1907-1915 
- 1 Berends, R. - zakenpand - nieuwbouw - 1907 (6) 
- 2 Warringa, H. - woning - nieuwbouw - 1907 (11) 
- 3 Strootker, W. - woning - aanbouw winkel - 1907 (12) 
- 4 Horst, B. v.d. - boerderij - nieuwbouw - 1909 (14) 
- 5 Lunsing, H.  - boerderij- verbouwing-1909 (15) 
- 6 Dunning, R.- woning - verbouwing- 1910 (8) 
- 7 Dunning, R. - woning- verbouwing- 1910 (16) 
- 8 Lunsing, J.- boerderij-verbouwing-1910 (21) 
- 9 Naarding, W. -woning-nieuwbiuw- 1911 (1) 
-10Strookter, W. - schuurtje- nieuwbouw-1911 (13) 
-11Timmer, K. - arbeiderswoning-nieuwbouw-1911 (33) 
-12 Gebben, F.- smederij-nieuwbouw-1912 (3) 
-13 Brouwer, W.  -smedrij- nieuwbouw-1912 (4) 
-14 Smit, R. - woning- nieuwbouw-1912 (5) 
-15 Meijer, A.-woning-nieuwbouw- 1912 (7) 
-16 Hazelaar, G.-woning-verbouwing- 1913 (14) 
-17 Kamping, A.- boederij-nieuwbouw-1913 (17) 
-18 Weggemans, W.- landbouwschuur-nieuwbouw- 1914 (20) 
-19 Habing, J.-woning-verbouwing-1915 (9) 
-20 Roeles, H.- boerderij-nieuwbouw- 1915 (10) 
-21 Nessing, B.- stookhuis-nieuwbouw-1915 (18) 
-22 Vrieling, A. -stookhuis-nieuwbouw-1915 (19) 

  1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs.599.77-91 
 
BBG-gl. Kerkdorp Sleen 
274. Bouwvergunningen 
- 1 Klinkhamer, E.- cafe-vernieuwing-1907 (15) 
- 2 Hockman, H. -zakenpand-nieuwbouw- 1907 (16) 
- 3 Coop. Zuivelfabriek Sleen- kantoor-nieuwbouw-1907 (18) 
- 4 Gemeente Sleen- woning- nieuwbouw-1908 (8) 
- 5 Keen, W. - woning-verneiuwing-1909 (1) 
- 6 Ziengs, J.- woning- nieuwbouw- 1909 (7) 
- 7 Withaar, J.- woning- vernieuwing- 1909 (8) 
- 8 Weggemans, J. - woning-verbouwing- 1909 (24) 
- 9 Bussemaker, H.- boerderij- nieuwbouw-1909 (27) 
-10 Reenist, T.A.v.- dokershuis-nieuwbouw-1910 (14) 
-11 Hoving, H. -woning-nieuwbouw- 1910 (24) 
-12 Vries, H. de- woning-nieuwbouw-1911 (2) 
-13 Tijmes, R.- arbeiderswoning-verbouwing-1911 (3) 
-14 Ver.Geref. School- l.o.-school-nieuwbouw-1911 (1) 
-15 Binder, G. - woning-verbouwing-1911 (15) 



-16 Coop. Zuivelfabriek Sleen- fabriek-verbouwing- 1911 (22) 
-17 Boer, H. de- woning-nieuwbouw-1912 (13) 
-17a Zomers, H. - arbeiderswoning-nieuwbouw-1912 (14) 
-18 Huisman, J.- arbeiderswoning-nieuwbouw-1912 (26) 
-19 Gemeente Sleen-doketershuis-nieuwbouw-1913 (2) 
-20 Landbouwvereniging-kunstmestloods- nieuwbouw-1913 (9) 
-21 Oldenhuizing, J.-schuur-nieuwbouw-1913 (19) 
-22 Roeles, G.- woning-verbouwing- 1913 (25) 
-23 Koops, J.- woning-verbouwing-1913 (28) 
-24 Katerberg, G.-boerderij- verbouwing-1913 (29) 
-25 Bos, Hs.-zakenpand-nieuwbouw-1914 (2) 
-26 Klinkhamer, E.-schuur-nieuwbouw-1914 (2) 
-27 Brouwer, W. -woning-verbouwing-1914 (8) 
-28 Eising, H. -houten schuur-nieuwbouw-1914 (13) 
-29 Renting, H.- boerderij-nieuwbouw-1914 (22) 
-30 Zondag, H.- boerderij-nieuwbouw- 1914 (24) 
-31 Warming, H.- schuur-nieuwbouw-1915 (11) 

  1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 147 
N.B. Zie eveneens inv. nr. 599.92-98 
 
BBG-gm. Buurtschap veenoord 
 
275. Bouwvergunningen 
- 1   Huisman, J.- arbeiderswoning-nieuwbouw-1908 (5) 
- 2   Hool, A. ten -arbeiderswoning-nieuwbouw-1908 (7) 
- 3   Sijgers, W. En G. - woning - nieuwbouw - 1909 (3) 
- 4   Rigterink, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1909 (9) 
- 5   Visscher, G. - arbeiderswoning - herbouw - 1909 (10) 
- 6   “Excelsior” - zeven woningen - nieuwbouw - 1909 (11) 
- 7   “Excelsior” - fabriek - nieuwbouw - 1909 (16) 
- 8   Grolle, A. - woning - nieuwbouw - 1909 (18) 
- 9   Haar, R. de - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1909 (21) 
-10  Gratema, G.L. - woning - verbouwing - 1909 (22)  
-11  Visscher, P. - arbeiderswoning - verbouwing - 1909 (28) 
-12   Gratema en Grolle - bergschuur - nieuwbouw - 1909 (29) 
-13  Gratema, G.L. - bergschuur - nieuwbouw - 1909 (30) 
-14 Lantenberg, M. - woning - nieuwbouw - 1909 (31) 
-15 Aalst, J. v. - woning - verbouwing - 1910 (1) 
-16 Vleems, H. - boerderij - verbouwing - 1910 (2) 
-17 Bouwman, G. - boerderij - verbouwing - 1910 (7) 
-18 Rigterink, H. - boerderij - verbouwing - 1910 (9) 
-19 Kroes, K. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1910 (10) 
-20 Piek, P. - arbeiderswoning - verbouwing - 1910 (17) 
-21 Scholten, L. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1910 (15) 
-22 Dijk, J. v. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1910 (22) 
-23 Elders, H. - woning - nieuwbouw - 1910 (23) 
-24 Vos, B. - dubbele woning - nieuwbouw - 1911 (4) 
-25 Eusink, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (5) 
-26 Zilverberg, O. - woning - nieuwbouw - 1911 (6) 
-27 “Excelsior” - dubbele arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (11) 
-28 Jager, S. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (19) 



-29 Haar, O. de - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (20) 
-30 Lange, W. de - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (21) 
-31 Veenstra, A. - woning - nieuwbouw - 1911 (26) 
-32 Postma, A. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (28) 
-33 Vries, G. de - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (29) 
-34 Sieben, H. - arbeiderswoning - 1911 (30) 
-35 Hendriks, B. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (31) 
-36 Scheltnes, A. - zakenpand - nieuwbouw - 1911 (32) 
-37 Kamps, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1911 (34) 
-38 Hutter, J. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1912 (1) 
-39 Buiten, A. v. - woning - verbouwing - 1912 (15) 
-40 Kats, M. - woning - nieuwbouw - 1912 (18) 
-41 Keizer, A. - woning - nieuwbouw - 1912 (19) 
-42 Dijkstra, J. - woning - verbouwing - 1912 (21) 
-43 “Excelsior” - burgerwoonhuis - nieuwbouw - 1912 (22) 
-44 Groothuis, J. - woning - nieuwbouw - 1912 (24) 
-45 Voshaar, M.  - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1913 (3) 
-46 Bos, J. - woning - verbouwing - 1913 (7) 
-48 Staatsspoorwegen - kantoor en loods - verbouwing - 1913 (10) 
-49 Kleve, H. - schuur - nieuwbouw - 1913 (12) 
-50 Excelsior - fabriek - verbouwing - 1913 (13) 
-51 Aardema, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1913 (16) 
-52 Scholten, L. - woning - nieuwbouw - 1913 (21) 
-53 Hasselt, A. v. - arbeiderswoning - verbouwing - 1913 (22) 
-54 Gommers, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1913 (23) 
-55 Matenaar, H. - dubbele woning - nieuwbouw - 1913 (24) 
-56 Berg, J.G. v.d. - arbeiderswoning - vernieuwing - 1914 (3) 
-57 Nijkamp, H. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1914 (5) 
-58 Peeks, P. - woonhuis - nieuwbouw - 1914 (9) 
-59 Veenstra, J. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1914 (11) 
-60 Kortwijk, A. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1914 (12) 
-61 Doevendans, R. - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1914 (15) 
-62 “Excelsior” - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1914 
-63  Vries, I. de - arbeiderswoning - nieuwbouw - 1915 (13) 

 6 omslagen 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 599.99-118 
 
BBG-f. Hygiëne der dieren. Besmettelijke ziekten onder het vee 
 
276. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het veeartsenijkundsig toezicht en de uitoefeninf daarvan door veeartsen in de 
provincie Drenthe 1820 - 1894 

 1 omslag 
 
277. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de 

werkzaamheden van het veefonds, ingesteld ter tegemoetkoming in de schaden geleden 
door landbouwers bij het verplicht doen afmaken van ziek of besmet vee 1818-1843 

-1 Algemene brieven 1818-1849 
-2 Uitvoering der voorschriften 1841 - 1843 
-3 Geleidebrieven van kohieren van het veefonds 1822 - 1843 

 1 omslag 
 



278. Ingekomen brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter bestrijding van 
besmettelijke ziekten onder het vee 1838 - 1914 

-1 Algemene brieven 1820 - 1902 
-2 Brieven betreffende in-, uit- en doorvoer van vee 1855 - 1907 
-3 Brieven betreffende de aanwending van bestrijdingsmiddelen 1876 - 1914 

 1 omslag 
 
279. Ingekomen brieven en circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter 

bestrijding van bepaalde besmettelijke ziekten onder het vee 1820 - 1915 
-1 Brieven betreffende de bestrijding van kwade droes bij paarden 1830 
-2 Brieven betreffende de bestrijding van longziekte bij runderen 1839 - 1874 
-3  Brieven betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer bij runderen 1839 - 1915 (1) 
-4  Brieven betreffende de bestrijding van wee, weerweide, ruggebloed bij runderen 1820 
-5  Brieven betreffende de bestrijding van veepest, bij runderen 1865 - 1870 
-6  Breiven betreffende de bestrijding van veetyfus bij runderen 1867 - 1869 
-7  Brieven betreffende de bestrijding van tuberculose bij runderen 1905 - 1911 
-8  Brieven betreffende de bestrijding van pokziekte bij schapen 1809 - 1897 
-9  Brieven betreffende de bestrijding van schurft bij schapen 18878-1915 
-10 Brieven betreffende de bestrijding van dolheid bij varkens 1825-1845 
-11 Brieven betreffende de bestrijding van dolheid bij honden 1824-1865 
-12 Brieven inhoudende voorschriften tot vastlegging van honden 1821-1875 (2) 
-13 Brieven inhoudende uitvoering der voorschriften met betrekking tot de bestrijding van 

hondsdolheid 1821, 1865 - 1875 
 5 omslagen 

1) N.B. Zie eveneens inv.nr. 609.2 
2) N.B. Zie eveneens inv.nr. 344 
 
BBH. OPENBARE VEILIGHEID 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 611-625 
 
BBH-a. Brand 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 619-625 
 
280. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter            
          voorkoming en blussing van branden 1821-1913 
-1 Algemene brieven 1819-1913 
-2 Brieven betreffende het gebruik van brandblusmiddelen 1827-1903 
-3 Brieven betreffende plaatsgehad hebbende branden 1822-1823, 1869 
N.B. Zie eveneens collecten i.v.m. plaatsgehad hebbende branden inv.nr. 207 

 1 omslag 
 
BBI. Waterstaat 
 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 626-629 
 
BBI-a. Algemeen 
 
281. Ingekomen brieven ter zake van toezicht op de merken der 

nauwkeurigheidswaterpassing 1887-1888 
 1 omslag 



 
BBI-b. Wateren 
 
282. Ingekomen brieven betreffende de wateren in de provincie Drenthe 1816-1951 
-1 Aanleg van kanalen door de Drentsche Kanaal Mij. 1841-1869 
-2 Schouwen van waterleidingen 1816-1851 
-3 Aanleg van nieuwe waterlossingen 1842-1844 

 1 omslag 
 
283. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van diverse onderwerpen die betrekking 

hebben op de waterhuishouding in de provincie Drenthe 18878-1913 
 1 omslag 

 
284. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de aanleg en het onderhoud van wateren door de Drentsche Kanaal Mij 1852-1914 
-1 Algemene brieven 1852-1914 
-2 Brieven ter zake van de heffing van rechten op de kanalen der Mij 1882-1914 

 1 omslag 
 
285. Ingekomen verslagen van vergaderingen en jaarverslagen der Drentsche Kanaal Mij 

1870-1915 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nr. 660.1 
 
286. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de afvoer van overtollig water en heffing 

van rechten op met name genoemde wateren 1857-1900 
-1 Loo en Drostendiep 1871-1888 
-2 Oranjekanaal 1857-1878 
-3 Verlengde Hoogeveensevaart 1900 

 1 omslag 
 
287. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de schouw van waterlossingen 1852-1902 
-1 Algemene brieven 1852-1902 
-2 Processenverbaal van schouw van waterlossingen 1857-1902 

 1 omslag 
 
288. Ingekomen brieven ter zake van de oprichting van waterschappen 1872-1880 
-1 Drostendiep 1875-1908 
-2 Oosterstroom/in de Delften 1872-1880 
-3 Bargerwesterveen 1896 
-4 Bargererfscheidenveen 1896 
-5 De Broeklanden 1870-1871 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 626.2-3 
 
289. Brieven en circulaires betreffende de legger van waterleidingen en daartoe betrekkelijke  
          voorwerpen 1881-1898 
-1 Algemene brieven 1868-1894 
-2 Brieven betreffende het waterschap Oosterstroom 1885-1893 
-3 Brieven betreffende de verlegging van waterleidingen 1901-1911 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 629 



 
290. Leggers van waterleidingen 
-1 Waterschap Drostendiep 1887 
-2 Gemeente Sleen 1887 
-3 Gemeente Sleen 1894 

 3 omslagen 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 629 
 
BBI-c. Vervening 
 
291. Ingekomen brieven ter zake van het verlenen van vergunningen tot vervening van 

percelen in de gemeente Sleen 1868-1915 
-1 1868-1906  -2 1907-1915 

 1 omslag 
N.B. De materie omvattende verveningen en ontgrondingen en het recht daarop is geregeld 

achtereenvolgend in het K.B. van 17-2-1819 S 6 houdende bepalingen op het stuk der 
verveningen en ontgrondingen en de wet van 13-7-1895 S 113 houdende bepalingen 
omtrent verveningen.. Onder het K.B. voornoemd was uitsluitend koninklijke 
goedkeuring vereist om te vervenen. De verzoeken daartoe dienden door 
belanghebbenden ingediend te worden bij gedeputeerde staten. Op vervening zonder 
toestemming der Kroon stond een boete van � 100,,--. De wet op de verveningen 
verschoof de vergunningverlening naar gedeputeerde staten. Deze regelden deze materie 
bij provinciale verordening. In deze verordening waren provinciale staten bevoegd het 
stellen van nadere regels omtrent verveningen te delegeren aan de besturen van 
waterschappen, veenschappen of veenpolders. Op vervening zonder verlof bleef een 
geldboete van � 100,-- gehandhaafd. In Drenthe werd bij besluit van provinciale staten 
dd. 10-7-1900 nr. 22 P.B. nr. 32 een reglement op de verveningen in Drenthe 
vastgesteld. 

 
BBK. VERKEER EN VERVOER 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 630-670 
 
BBK-a. Algemeen 
 
N.B. Daar de tolgelden kunnen aangemerkt worden als een gemeentelijke belasting, zijn de 

stukken hierop betrekking hebbende beschreven onder de groep Rechten bij de rubriek 
gemeentebelastingen inv.nrs. 169-171. 

 
292.  Ingekomen circulaires bevattende voorschriften en/of aanwijzingen inzake het verkeer 

op de wegen 1824-1831 
 1 omslag 

 
BBK-b. Verkeer en vervoer te land 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 631-656 
 
293. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de zorg voor en aanleg van wegen 1823-1914 
-1 Algemene circulaires 1823-1903 
-2 Uitvoering der voorschriften 1827-1903 
-3 Provinciale inspectie der gemeentewegen 1830-  



-4 Onderhoud der wegen in het algemeen in de gemeente Sleen 1853-1878 
-5 Onderhoud der wegen in het dorp Zuid-Sleen 1864-1867 
-6 Onderhoud der wegen in het gehucht Hool en Haar 1868-1870 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv. Nr. 632.2 
 
294. Register en slagcedul van alle wegen, voetpaden, waterlossingen en verdere voorwerpen 

enz. opgemaakt bij het gemeentebestuur te Sleen 1838, 1865  
-1 1838    -2 1865 

 1 deel en 1 omslag 
 

295. Tabelle der wegen en waterlossingen in de gemeente Sleen. 1838, 1862, 1867 
-1 1838 -2 1862   -3 1867 

 2 delen en 1 omslag 
 

296. Tabel van de wegen en daartoe betrekkelijke voorwerpen 1869,1876,1898 
-1 1869 -2 1876   -3 1898 
 
297. Ingekomen brieven en andere bescheiden ter zake van de aanleg en/of onderhoud van 

wegen in de gemeente Sleen. 
-1 Weg Schoonoord-Schoonlo naar Assen, in de wegenlegger 1955 aangeduid onder de nrs.    
12 en 1, 1840-1899 
-2 Weg Ees-Schoonoord-Noord-Sleen, in wegenlegger 1955 nr. 9- 1911-1915 
-3 Weg Orvelte langs Oranjekanaal-Zweeloo-Sleen- Odoorn - in wegenlegger 1955 nrs.           
 14 en 17- 1899-1915 
-4 Weg Noord-Sleen-Schoonoord- in wegenlegger 1955 nr. 19-1906-1914 
-5 Weg Noord-Sleen-’t Haantje-in wegenlegger 1955 nr. 35-1862-1914 
-6 Weg Emmen-Sleen-Zweeloo-in wegenlegger 1955 nrs. 49,49,39,74 en 79-1842-1886 
-7 Weg Sleen-Oosterhesselen-in wegenlegere 1955 nr. 66-1852-1874 
-8 Weg Emmen-Sleen-Coevorden-in wegenlegger 1955 nr.91-1830-1909 
-9 Weg Boerdijk-in wegenlegger 1955 nr. 101-1876-1913 
-10 Weg Abbinge-end-Erm- in wegenlegger 1955 nr. 124-1866 
-11 Weg Ermerbrug langs Verl. Hoogeveensevaart-Nieuw Amsterdam- in wegenlegger           
      1955 nr. 139- 1879-1883 
-12 Weg Hool en Haar-Dalerveen-in wegenlegger 1955 nr. 146- 1904-1910 
-13 Weg Dalerveen-Spoorwegstation- in wegenlegger 1955 nr. 159-1908 
-14 Weg Ruinerwold- Beilen 1863 
-15 Verleggen van wegen 1856 
-16 Voetpaden 1855, 1877 

 3 omslagen 
 
298. Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van: 
a. Een straatweg van Emmen over Noord-Sleen naar Zweeloo en 
b. Een straatweg van Noord-Sleen over Zuid-Sleen naar Erm, wegenlegger 1955, nrs.              
      39,48,49,74 en 79 
-1 Contract tussen de gemeenten Emmen, Zweeloo en Sleen betreffende de aanleg van             
      wegen 1882 
-2 Bestek en voorwaarden met procesverbaal van aanbesteding wegens het aanleggen              
     van een klinkerstraatweg vanaf de klinkerstraatweg te Zweeloo over Noord-Sleen en           
     Zuid-Sleen tot aan de klinkerstraatweg van Emmen naar Dalen te Erm met een zijtak          
     vanaf de Keistraat  Noord-Sleen aansluitende tegen de Keistraat te Westenesch                    



     gemeente Emmen en het bouwen van 3 tollingen met tolbomen, een vaste brug, vier           
     grote en verschillende kleine duikers, met daarbij behorende bescheiden 1883-1885 

 1 omslag 
 

299. Brieven en andere bescheiden betreffende de aanleg van een straatweg van Ees naar         
        Schoonoord en van Schoonoord naar Noord-Sleen, wegenlegger 1955 nr. 9 
-1 Algemene brieven over beide wegen 1910-1913 
-2 Begroting weg Ees-Schoonoord 1912 
-3 Begroting weg Schoonoord-Noord-Sleen 1912 
-4 Bestek en voorwaarden met procesverbaal van aanbesteding voor het maken van een           
     klinkerstraatweg van Schoonoord naar Ees met bijbehorende bescheiden 1912-1916 
-5 Idem idem van de klinkerstraatweg van Schoonoord naar Noord-Sleen met                           
     bijbehorende bescheiden 1912-1916 
-6 Contract inhoudende de verkoop door H. Harders c.s. van percelen grond ten behoeve         
     van de aanleg van de weg Schoonoord naar Noord-Sleen 1913 

 1 omslag 
 
300. Acte van oprichting der Oostermoer en Zuidenveldsche Straatweg Mij door de besturen 

der gemeenten Sleen, Emmen, Coevorden en Dalen ten doel hebbende het daarstellen 
van een kunstweg vanaf dien in de gemeente Emmen, bij de Klinkmolenbrug, tot de 
grensscheiding tussen de gemeenten Sleen en Dalen (2 afschriften), wegenlegger 1955 
nr. 91, 1862 

N.B. Met een lijst der nrs. der aandelen 
 1 omslag 

 
301. Rekeningen en verantwoordingen der algemene ontvangsten en uitgaven betreffende de 

kunstweg Orvelte-Odoorn in onderhoud bij de gemeente Sleen, Odoorn, Zweeloo en 
Westerbork- in wegenlegger 1955 nrs. 14 en 17 -1909-1917 

 1 omslag 
 
302. Staten van ontvangsten en uitgaven van de straatweg Zweeloo-Noord-Sleen- in 

wegenlegger 1955 nr. 48-in onderhoud bij de gemeenten Sleen en Zweeloo, 1885-1915 
 1 omslag 
 

303. Staten van ontvangsten en uitgaven van de straatweg Sleen-Emmen, in onderhoud bij de 
gemeenten Sleen en Emmen-in wegenlegger 1955 nr. 91-1895-1907 

 1 omslag 
304.  Ingekomen circulaires en brieven in houdende voorschriften en/of aanwijzingen  
         1829-1913 
-1 Circulaires 1822-1913 
-2 Uitvoering der voorschriften en/of aanwijzingen 1829-1913 
-3 Processsenverbaal van schouw 1856-2869 

 1 omslag 
 

305. Ingekomen brieven ter zake van de aanbrenging van het onderhoud van postpalen en 
wegwijzers in de gemeente Sleen 1819-1825, 1914 

 1 omslag 
 

306. Ingekomen brieven ter zake van de tijdelijke stremming van het verkeer over bruggen en 
wegen in verband met het daaraan doen verrichten van herstellingen 1871-1914 

 1 omslag 



307. Ingekomen brieven inhoudende aanwijzingen tot het sneeuwvrij houden van de wegen 
gedurende de wintermaanden en het beperken van dit vervoer daarover bij invallende 
dooi 1839-1914 

 1 omslag 
 
BBK-c. Tollen 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 632.1 
 
308. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de heffing van het recht van tol in de gemeente Sleen 1873-1914 
-1 Algemene circulaires en brieven 1873-1914 
-2 Tolheffing weg Zweeloo-Noord-Sleen 1900-1913 
-3 Tolheffing weg Odoorn-Orvelte 1907-1914 
-4 Tolheffing weg Emmen-Noord-Sleen 1885-1913 
-5 Tolheffing weg Noord-Sleen-Erm 1880-1913 
-6 Ingekomen brieven inhoudende verzoekende van ontheffing van betaling van tolrecht          
    1862-1893 
-7 Ingekomen brieven betreffende het bouwen van tolhuizen 1883-1915 
-8 Ingekomen brieven betreffende het toltarief 1885-1903 
-9 Ingekomen brieven betreffende de afschaffing van tollen 1914-1915 

 2 omslagen 
 

309. Verordening op de heffing van tolgelden in de gemeente Sleen. 
-1 Weg Zweeloo-Noord-Sleen 1900,1906,1913 
-2 Weg Odoorn-Orvelte 1913 
-3 Weg Emmen-Noord-Sleen 1905, 1912 
-4 Weg Noord-Sleen-Erm 1900,1905 

 1 omslag 
 

310. Voorwaarden waarop het gemeentebestuur van Emmen en Sleen voornemens zijn te 
verpachten het recht van tolheffing bij de tolboom op de straatweg Emmen-Noord-Sleen 
met processenverbaal 1888-1913 

 1 omslag 
 

311. Idem idem op de straatweg Sleen-Zweeloo met processenverbaal 1888-1913 
 1 omslag 
 

312. Idem idem op de straatweg Erm-Sleen 1875, 1888-1913 
 1 omslag 

 
BBK-d. Planten van bomen langs wegen 
 
313. Ingekomen brieven ter zake van het planten van bomen langs wegen 1872,1877 

 1 omslag 
 
BBK-e. Duikers 
314. Ingekomen brieven betreffende duikers in wegen 1896 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv. Nrs. 642.1, 663 
 
 
 



BBK-f. Bruggen 
315. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van het onderhoud van bruggen 1823-1850 
-1 Algemene circulaires 1823 
-2 Stukken betreffende de Eltendijksbrug over de stroom of het diep in de weg van Erm           
      naar Dalen 1823-1855 
-3 Idem de Holslootbrug 1830-1855 
-4 Idem de brug in de Ermermarke 1830 
-5 Idem de Klinkmolenbrug 1847 

 1 omslag 
N.B Zie evenees inv. Nrs. 643.2, 664.1-5, 645.2-3, 646 
 
BBK-g. Omnibussen 
316. Ingekomen brieven ter zake van het instellen van omnibusdiensten door de gemeente 

Sleen naar en van andere gemeenten 1853-1899 
 1 omslag 

 
BBK-h. Verkeer en vervoer van tram- en spoorwegen 
N.B. Zie eveneens inv. Nrs. 657-658 
 
317. Ingekomen circulaires betreffende de aanleg van een spoorlijn door Overijsel, Drenthe 

en Groningen 1848-1889 
 1 omslag 

318. Ingekomen brieven ter zake van de verrichtingen van de Eerste Drentse Stoomtramweg 
Mij 1899-1915 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv. Nrs. 657, 1048-1059 
319. Verslagen van de Eerste Drentse Stoomtramweg Mij 1903-1913 
N.B. 10e boekjaar 1912 ontbreekt 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 657, 1048-1059 
 
320. Ingekomen brieven betreffende het aanleggen en exploiteren van tramlijnen door de 

E.D.S. 1896-1915 
-1 Lijn Hoogeveen-Zwinderen-Oosterhesselen-Sleen-Nieuw Amsterdam 1896-1910 
-2 Lijn Zuid-Sleen-Noord-Sleen-Westenesch-dorp Emmen 1903 
-3 Lijn Exloo-Beilen-Frederiksoord 1904 
-4 Lijn Emmen-Noordbarge-Erm 1904-1909 
-5 Lijn Coevorden-Dalen-Oosterhesselen-Zweeloo-Schoonoord-Assen 1905-1914 
-6 Lijn Assen-Schoonoord 1907 
-7 Lijn Emmen-Weerdinge-Nieuw Weerdinge-Ter Apel 1908-1913 
-8 Lijn Stadskanaal-Nieuw-Buinen-Buinen-Borger-Westdorp-Schoonloo-Schoonoord-            
      Erperbrug-Westerbork-Frederiksoord 1915 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv. nrs. 657, 1048-1059 
321. Ingekomen brieven betreffende de door de Noord-Ooster-locaal Spoorweg aan te leggen 

en te exploiteren spoorwegen 1861-1907 
 1 omslag 

 
BBK-i. Veren 
 
322. Ingekomen circulaires betreffende het verkeer te water 1850-1868 

 1 omslag 



N.B. Zie eveneens inv.nrs. 659-668 
 
323. Ingekomen brieven ter zake van het oprichten van beurtveren door onderscheidene 

personen 1858-1871 
-1 Algemene brieven 1876-1912 
-2 Aanvragen en beslissingen tot oprichting van beurtveren 1858-1871 

 1 omslag 
 
BBK-j. Telefonie, telegrafie, posterijen 
 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 668 
 
324. Ingekomen brieven betreffende de opheffing van de provinciale voetbodendienst en de 

instelling van de posterijen 1850 
 1 omslag 

 
325. Ingekomen circulaires betreffende de procedure tot verkrijging van vergunning tot het 

instellen van een postwagendienst voor het vervoer van poststukken van de 
administratie der posterijen 1829 

 1 omslag 
 
326. Ingekomen brieven inhoudende de behartiging der belangen van de posterijen in de 

gemeente Sleen 1868-1914 
-1 t.a.v. de oprichting van een hulppost- en telegraafkantoor te Schoonoord en te Sleen 

1868-1914 
-2 t.a.v. de plaatsing van brievenbussen 1875-1900 
-3 t.a.v. de bestellingskosten van telegrammen 1895-1904 
-4 t.a.v. de personeelsvoorziening der posterijen te Sleen 1864-1908 

 1 omslag 
 

N.B. Zie eveneens inv.nr. 669.1 
 
BBL. ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 671-698 
 
BBL-a. Wettelijke eenheden 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 672-673 
 
327. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen 

betreffende de invoering van nieuwe lengte- en inhoudsmaten en gewichten 1819-1837 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nr. 672 
 
328. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en//of aanwijzingen voor het 

ijken en herijken van Nederlandse lengte- en inhoudsmaten alsmede aanstelling en 
ontslag der ijkmeesters 1820-1911 

-1 Algemene voorschriften 1820-1911 
-2 Aanstelling en ontslag van ijkmeesters 1820-1869 
-3 Zittingen voor de herijk van maten en gewichten 1856-1915 
-4 Ijkmerken 1870-1915 



 1 omslag 
`N.B. Zie eveneens inv.nr. 672 
 
BBL-b. Gemunt geld en andere betaalmiddelen 
 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 674 
 
329. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen voor het 

uit de omloop nemen van diverse munten alsook maatregelen tegen snoeiing en 
vervalsing van muntspeciën 1823-1909 

 1 omslag 
 
BBL-c. Bodemproduktie en landbouw 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 675-686 
 
330. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de 

verbetering van de landbouw 1821-1887 
-1 Algemene aanwijzingen 1822-1887 
-2 Provinciale commissie voor de landbouw 1821-1832 

 1 omslag 
 
331. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter bescherming van 

planten en gewassen tegen ziekten en plagen 1836-1851 
-1 t.a.v. de aardappelziekte 1845-1851 
-2 t.a.v. ziekte onder granen 1836-1846 

 1 omslag 
 

332. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de 
aanplant van opgaande eikebomen 1838-1848 

 1 omslag 
 
333. Ingekomen circulaires betreffende de zandverstuivingen in Drenthe 1824-1915 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 676.1 
 
334. Ingekomen circulaires betreffende de uitroeiing van voor de landbouw schadelijk 

gedierte, als daar zijn mussen, muizen, konijnen, ganzen enz. 1819-1830, 1893, 1898 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nrs. 229., 565.1 
 
335. Verslagen van de landbouw in de gemeente Sleen 1866-1913 
-1   1866    -11   1876     -20   1885     -29    1894     -38   1903 
-2   1867    -12   1877     -21   1886     -30    1895     -39   1904 
-3   1868    -13   1878     -22   1887     -31    1896     -40   1905 
-4   1869    -14   1879     -23   1888     -32    1897     -41   1906 
-5   1870    -15   1880     -24   1889     -33    1898     -42   1909 
-6   1871    -16   1881     -25   1890     -34    1899     -43   1910 
-7   1872    -17   1882     -26   1891     -35    1900     -44   1911 
-8   1873    -18   1883     -27   1892     -36    1901     -45   1912 
-9   1874    -19   1884     -28   1893     -37    1902     -46   1913 
10   1875 



 5 omslagen 
 
336. Ingekomen brieven bevattende aanvullingen en/of verbeteringen van de verslagen van 

de landbouw in de gemeente Sleen 1893-1912 
-1 Algemene onderwerpen betreffende 1893-1912 
-2 Oordelen omtrent de oogst der voornaamste cultuur- en voedergewassen in de gemeente 

Sleen 1842-1901 
 1 omslag 

 
BBL-d. Dierenteelt 
 
337. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter verbetering van de 

paardenfokkerij 1819-1851 
-1 Algemene brieven 1819-1875 
-2 Reglementen omtrent de paardenfokkerij en het keuren der springhengsten in de 

provincie Drenthe 1834, 1837 
-3 t.a.v. de keurmeesters der paarden 1843 
-4 t.a.v. de rijkshengstenkeuringen 1893-1913 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens env.nr. 208 
 
338. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de 

verbetering van de veestapel, alsmede ter zake van het fokken van springstieren 1824--
1854 

-1 Algemene brieven 1824-1854 
-2 Reglementen op de keuring der stieren in de provincie Drenthe 1832, 1836, 1839 

 1 omslag 
 
BBL-e. Nijverheid en handel 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 687-694 
 
339. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de bevordering van de oprichting van 

fabrieken en trafieken 1820-1854 
 1 omslag 

 
340. Ingekomen brieven betreffende de elektriciteitsvoorziening 1911 

 1 omslag 
 
BBL-f. Markten 
 
341. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de instellingen van week- en jaarmarkten 

in Drenthe 1822-1850 
-1 Algemene brieven 1822-1915 
-2 Anloo 
-3 Ter Apel 1909 
-4 Asen 1896, 1904 
-5 Beilen 1846, 1894, 1895, 1908 
-6 Borger 1894-1906 
-7 Coevorden 1899, 1905 
-8 Dalen 1857, 1910 
-9 Diever 1901-1912 



-10 Dwingeloo 1913 
-11 Emmen 1895-1913 
-12 Gasselte 1904 
-13 Gieten 1907 
-14 Hardenberg-stad 1900,1907 
-15 Hardenberg-ambt 1900 
-16 Haren 1897-1901 
-17 Hoogeveen 1905-1912 
-18 Hoogezand 1896-1912 
-19 Leek 1895-1910 
-20 Leeuwarden 1914 
-21 Meppel 1895-1911 
-22 Norg 1895-1912 
-23 Nijeveen 1899 
-24 Odoorn 1895-1907 
-25 Onstwedde 1894-1913 
-26 Ooststellingwerf 1895-1914 
-27 Oosterhesselen 1903 
-28 Opsterland 1895-1912 
-29 Peize 1903 
-30 Rolde 1899 
-31 Ruinen 1851, 1899 
-32 Schoonebeek 1898 
-33 Sleen 1862-1913 
-34 Smilde 1895-1903 
-35 Staphorst 1896 
-36 Steenwijk 1895-1914 
-37 Veendam 1910 
-38 Vlagtwedde 1896-1900 
-39 Vries 1898, 1904 
-40 Weststellingwerf 1898, 1907 
-41 Westerbork 1899 
-42 De Wijk 1913 
-43 Wildervank 1896 
-44 Zuidlaren 1896 
-45 Zuidwolde 1900 
-46 Zweeloo 1901 

 1 omslag 
 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 691 
 
342. Staten van het vee en andere voorwerpen welke ten verkoop zijn aangevoerd op de 

jaarmarkt te Sleen 1895-1915 
 1 omslag 

 
BBL-g. Bank-, beurs- en kredietwezen 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 695-696 
 
343. Ingekomen brieven ter zake van spaar- en leenbanken 1882-1911 

 1 omslag 
 



BBL-h. Jacht 
 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 697 
 
344. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 

jachtbedrijf 1821-1915 1) 
-1 Algemene brieven 1821-1893 
-2 t.a.v. openstelling en sluiting van de grote jacht 1819-1882 
-3 t.a.v. openstelling en sluiting van de korte jacht 1841-1846 
-4 t.a.v. openstelling en sluiting van de lange jacht 1849 
-5 t.a.v. openstelling en sluiting van het weispel van kwartelen 1843-1915 
-6 t.a.v. openstelling en sluiting van de jacht op waterwild 1855-1915 
-7 t.a.v. openstelling en sluiting van de jacht 1882-1915 
-8 t.a.v. vergunningen om te fretteren 1836, 1848 
-9 t.a.v. aanwijzing van gemeenteveldwachters tot buitengewone opzieners van jacht en 

visserij 1825-1831 
-10 Instructie voor de opzieners van de jacht 1821 
-11 Brieven waarin het vastleggen van de honden gelast wordt 1827-1851 2) 

 3 omslagen 
N.B. 1) Zie eveneens inv.nr. 697.2 
2) Zie eveneens inv.nr. 279 
 
BBL-i. Visserij 
N.B. Zie eveneens inv.nr.698 
 
345. Ingekomen brieven houdende aankondigingen van de opening en de sluiting van her 

visseizoen 1822-1851 
 1 omslag 

BBM. ARBEID 
N.B. Zie eveneens inv. nrs. 699-711 
 
BBM-a Verhouding tussen werknemers en werkgevers 
 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 700-702 
 
346. Ingekomen brieven ter zake van de nalevering van de bepalingen der arbeidswet van 5-

5-1889 S 48 1889-1909 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nr. 699.2 
 
BBM-b Kinderarbeid 
 
347. Ingekomen brieven ter zake van het verrichten van arbeid door kinderen 1880-1907 

 1 omslag 
 
BBM-c Vrouwenarbeid 
 
348. Ingekomen brieven ter zake van het verrichten van arbeid door vrouwen 1892. 

 
 1 omslag 

 
 



BBM-d. Werkloosheid 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 703-704 
 
349. Ingekomen brieven ter zake van het aannemen van werk in Duitsland 1914. 
 

 1 omslag 
 
BBM-e. Bemoeiingen in het belang van bepaalde groepen van arbeiders 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 705 
 
350. Ingekomen brieven betreffende de instelling van een werkverschaffingscommissie te 

Veenoord en een arbeidsbeurs te Emmen 1892-1894, 1914 
 
BBM-f. Andere arbeidsaangelegenheden 
N.B. zie eveneens inv.nr. 706 
 
351. Ingekomen brieven ter zake van de beperking van het verrichten van arbeid op zondag 

1909-1911 
 

 1 omslag 
 
352. Ingekomen brieven ter zake van de vakverenigingen 1893 

 1 omslag 
 

353. Ingekomen brieven ter zake van de uitoefening der arbeidsinspectie i.v.m. de uitvoering 
der arbeidswet 1863-1911 

 1 omslag 
 
BBN. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 712-736 
 
BBN-a. Maatschappelijke zorg in het algemeen 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 712-715 
 
354. Verslagen omtrent de toestand van het armwezen in de gemeente Sleen ter voldoening 

aan de K.B.’s van 19-10-1854 nr. 56, 30-1-1861 S1, 8-1-1862 nr. 22 en 19-3-1863 nr.4 
(P.B. nrs.3 en 11), 1867-1912 

 
 1 omslag 

N.B. De wet tot regeling van het armbestuur van 26-61854 S 100 verving de wet van 28-11-    
1818 S 40. Deze wet omschreef het begrip instelling van weldadigheid, die verdeeld werden 
in burgerlijke en gemengde instellingen en/of kerkelijke instellingen. 
N.B. De wet regelde de ondersteuning van armen en het domicilie van onderstand. Verder, het 
verhaal van verleende onderstand. Het 5e hoofdstuk regelde de materie betreffende de 
bedelaars en landlopers. Zie eveneens inv.nr. 228. 
 
355. Ingekomen brieven en circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen voor het 

verlenen van onderstand aan behoeftigen. 
- 1 Algemene circulaires en brieven 1817-1851 
- 2 Algemene circulaires en brieven 1852-1915 
- 3 Ingekomen brieven ter zake van de organisatie der dorpscommissie van de Mij.                   
       v.Weldadigheid 1819-1820. 



- 4 Idem betreffende de periodieke opzending van gegevens ten aanzien van het                        
      armwezen 1820-1835 
- 5 Idem betreffende het uitbrengen van verslagen van het armwezen 1820-1835 
- 6 Staten van ontvangsten en uitgaven van Godshuizen, behorende tot de instellingen              
       van weldadigheid bedoeld bij artikel 2 letter B der wet van 28-6-1854 S 100, 1806-           
       1866 
- 7 Staten van uitgaven en inkomsten van besturen voor huiszittende armen behorende             
       tot de instellingen bedoeld in artikel 2 letter B der wet van 28-6-1854 S 100, 1806-           
       1866. 
N.B. Artikel 2 der armenwet 1854 onderscheidde vier soorten instellingen van                          
 weldadigheid, te weten: 
  a. Staat-, provincie- en gemeente instellingen; 

b. Kerkelijke instellingen 
c. Instellingen gevormde door bijzondere personen of een meer bijzondere niet                

               kerkelijke instellingen. 
d. Gemengde instellingen, dus combinaties der instellingen onder a, b en c. 

 
- 8 Statistiek der bedeelden behorende tot de diaconie Sleen en Nieuw-Amsterdam en de         
        burgerlijke gemeente Sleen 1901-1905 
- 9 Ingekomen circulaires betreffende de vaststelling van het onderstandsdomicilie                   
        1826-1843 
-10 Idem tot bepaling van het onderstandsdomicilie 1819-1841 
-11 Ingekomen circulaires tot bepaling van het onderstandsdomicilie 1842-1851 
-12 Kohier van personele omslag over de gereformeerden der gemeente Sleen ter                     
       afdoening der schulden van de diaconie 1824 
-13 Circulaires betreffende het gratis procederen door armlastigen 1821-1824 
-14 Brieven betreffende de opgaven der kosten van verpleging, onderhoud en genezing            
       van zieke behoeftigen 1820, 1842 
-15 Brieven over diverse aangelegenheden de armenzorg te Sleen betreffende 1824-                 
      1852 
-16 Brieven betreffende het vervoer van hulpbehoevende vreemdelingen 1826-1830 
-17 Staten aanwijzende het maximum van onderstand bedoeld bij artikel 25 der wet van          
      28-6-1854 S 100 1860-18678 
N.B. Artikel 25 der armenwet 1854 bepaalde, dat de gemeenteraad gehouden was ieder            
jaar in de maand december het maximum van de onderstand te bepalen, die verstrekt kon 
worden aan armlastigen. Deze ondersteuning moest bij voorkeur in natura geschieden. 
-18 Tabellen betreffende het getal armen, rechtstreeks door het gemeentebestuur van                
        Sleen- zonder tussenkomst van armenbesturen- ondersteund en dier ter zake gedane         
        uitgaven en ontvangsten 1873-1900 
-19 Staten van tijdelijk bedeelden zo door het gemeentebestuur van Sleen rechtstreeks             
      als door de diaconie aldaar (model c), bedoeld bij artikel 2 litt. A, b, c en d der                    
      armenwet, 1898-1900 
-20 Tabellen betreffende uitgaven en ontvangsten wegens ondersteuning van armen in             
       de gemeente Sleen uitsluitend en ten behoeve der gemeentekas 1901-1905 
-21 Circulaires betreffende de verzorging van behoeftige kinderen, wezen enz. 1821-               
       1842 
-22 Ingekomen brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de               
       ondersteuning van vluchtelingen- vreemdelingen, 1914-1915 
-23 Tabellen betreffende instellingen van weldadigheid aan behoeftigen op andere wijze          
      dan in daartoe ingerichte werkplaatsen behorende tot de instellingen van                             
       weldadigheid bedoeld bij artikel 2 litt. ben c der armenwet 1895-1905 
-24 Ingekomen brieven ter zake van de werkloosheidsverzekering 1906-1913 



 
 22 omslagen 

 
BBN-b. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen 
N.B. zie eveneens inv.nrs. 716-733 
 
356. Ingekomen brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de 

verpleging van krankzinnigen 1820-1850, 1891-1915 
 

 1 omslag 
357. Ingekomen brieven bevattende aanwijzingen voor de verzorging van blinden en 

doofstommen 1823-1845 
-1 Blinden 1841    -2 Doofstommen 1823-1894 
 

 1 omslag 
358. Ingekomen circulaires betreffende het verlenen van onderstand bij rampen . 

 1 omslag 
 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 614 
 
BBO-a VOLKSONTWIKKELING, OPVOEDING, RELIGIE 
N.B. Zie even eens inv.nrs. 737-770 
 
BBO-a. Algemeen 
N.B. Daar de schoolgelden als een gemeentelijke belasting kunnen worden aangemerkt,           
          zijn deze beschreven onder de groep gemeentebelastingen. Zie inv.nrs. 150-161. 

Het lager onderwijs is geregeld geweest bij de wetten van 13-8-1857, S 103, nadien     
 gewijzigd bij de wetten van 17-8-1878 S 127, 27-71882 S 117, 11-7-1884 S 123,  

15-41886 S 64, 8-12-1889 S 292, 13-9-1895 S 159, 28-12-1896 S 230, 7-7-1900 S  
S 10 , 24-6-1901 S 187. 
Zie hierover de voetnoten bij de inventarisnummers. 

 
359. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ten 

aanzien van het lager onderwijs in het algemeen 1854-1884. 
 1 omslag 

 
BBO-b. Onderwijs 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 738-739 
 
360. Ingekomen brieven ter zake van het doen van opgaven van de bewaarscholen in de 

gemeente Sleen 1858-1870 
 1 omslag 

 
361. Ingekomen brieven betreffende bepaalde leervakken op de lagere scholen in de 

gemeente Sleen 1884-1911. 
-1 T.a.v. het handtekenen 1891-1911 
-2 T.a.v. de gymnastiek 1897-1914 1) 
-3 T.a.v. de nuttige handwerken ongedateerd 
-4 T.a.v. het Israëlitisch onderwijs 1884-1903 

 1 omslag 
1) N.B. Zie eveneens inv.nr. 754.2-3 
 



362. Ingekomen en andere bescheiden betreffende het geven van herhalingsonderwijs in de 
gemeente Sleen 1902-1909 

-1 Algemene brieven 1902-1909 
-2 Opgeven van het door onderscheidene onderwijzers en onderwijzeressen gegeven                
      herhalingsonderwijs, omvattende de namen der scholen, der onderwijzers (essen), de         
        vakken waarin onderwijs werd gegeven en het aantal lesuren 1906-1907. 
-3 Opgeven bedoeld bij artikel 1 lid 1 van het K.B. van onderwijs in de gemeente Sleen           
       (model A) 1903-1908 
-4 Opgaven bedoeld bij artikel 3 1e lid van het K.B. van verschillende onderwijzers                 
       herhalingsonderwijs gegeven is in de gemeente Sleen, (model C) 1901-1907 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 53 
 
363. Lijsten van leerlingen die de avondscholen bezochten 1872-1874 
-1 Avondschool te Erm 1873-1874 
-2 Avondschool te Sleen 1872-1874 
-3 Avondschool te Schoonoord 1872-1874 

 1 omslag 
 
364. Ingekomen brieven betreffende ander dan lager onderwijs 1890-1915 
-1 Middelbaar onderwijs 1890-1909 
-2 Ambachtsonderwijs 1907 
-3 Landbouwonderwijs 1901-1912 
-4 Ulo- en mulo- onderwijs 1912-1915 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 769.1 
 
BBO-ba .Onderwijzers 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 769.1 
 
365. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de leerkrachten verbonden aan lagere scholen 
-1 Algemene brieven en circulaires 1854-1914 
-2 Uitvoering der voorschriften en/of aanwijzingen 1852-1912 

 1 omslag 
 
BBO-bb. Organisatie van het onderwijs 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 740-748 
 
366. Ingekomen algemene circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of 

aanwijzingen ter zake van de organisatie en de opbouw van het lager onderwijs 1816-
1851. 

 1 omslag 
 
367. Ingekomen brieven betreffende de leeftijd van toelating der kinderen op de lagere 

scholen 1823, 1871, 1904-1906 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nrs. 370, 750, 751 
 
368. Lijsten der zich in de gemeente Sleen bevindende kinderen boven de zes en beneden de 

twaalf jaren ( model III ) 1881-1900 



N.B. Volgens artikel 81 al. 1 der wet van 17-8-1878 S 127 dienden burgemeester en                 
 wethouders jaarlijks een lijst op te maken der kinderen boven de zes en onder de twaalf          
   jaren die zich van de 1e januari van het lopende jaar in de gemeente bevonden. 

 1 omslag 
 
369. Lijsten der schoolgaande kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaren der scholen 

in de gemeente Sleen. 
-1 School te Erm 1881-1900 
-2 School te Noord-Sleen 1881-1900 
-3 School te Schoonoord 1882-1900 
-4 School te Veenoord 1881-1900 

 1 omslag 
 
370. Ingekomen brieven ter zake van de totstandkoming van gemeenschappelijke regelingen 

tussen enerzijds de gemeente Borger, Dalen, Emmen, Odoorn, Rolde, Westerbork en 
Zweeloo met anderzijds de gemeente Sleen over het toelaten van leerlingen uit die 
gemeenten op scholen in de gemeente Sleen of omgekeerd. 

-1 Borger-Sleen, school te Schoonoord te Sleen 1894 
-2 Sleen-Dalen, school te Dalerveen te Dalen 1861-1893 
-3 Sleen-Emmen, school te Hoogeveensevaart te Emmen 1864-1872 
-4 Odoorn-Sleen, scholen te Schoonoord en Veenoord te Sleen 1861-1904 
-5 Rolde-Sleen, school te Schoonoord te Sleen 1861-1901 
-6 Westerbork-Sleen, school te Schoonoord te Sleen 1861-1914 
-7 Zweeloo-Sleen, school te Schoonoord te Sleen 1861-1899 

 2 omslagen 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 367, 750, 751 
 
371. Ingekomen brieven betreffende de heffing van schoolgeld in de gemeente Sleen 1855-

1888 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nr. 752 
 
372. Staten bevattende beschrijving en aanslag der schoolplichtigen op het schoolgeld 1852-

1855 
 1 omslag 

 
373. Ingekomen brieven ter zake van het leerplan dat gevolgd wordt in de scholen der 

gemeente Sleen met de leerplannen 1866 
-1 Correspondentie betreffende de leerplannen 1866-1907 
-2 Leerplannen 1896-1907 

 1 omslag 
 
374. Ingekomen lesroosters met bijbehorende brieven van de scholen te Sleen 1894, 1898 

 1 omslag 
 
375. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de inspectie op het lager onderwijs in de 

gemeente Sleen 1854-1912 
 1 omslag 

 
376. Staten houdende opgaven t.a.v. openbare en bijzondere lagere scholen alsmede van 

scholen van bijzondere aard en strekking in de gemeente Sleen 1857 
 1 omslag 



 
377. Tabellen van de hoofden der scholen in Sleen betreffende de onderwijzers en het 

gemiddeld getal leerlingen 1858-1860 
-1 School Erm 1858-1860 
-2 School Sleen 1858-1860 
-3 School Schoonoord 1858-1860 
-4 Algemene tabel ( model B) 1858 

 1 omslag 
 
378. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften t.a.v. het gebruik der tabellen B en E, 

in te vullen door de schoolhoofden en de plaatselijke schoolcommissie i.v.m. het uit te 
brengen verslag over het onderwijs in de gemeente Sleen 1862-1877 

-1 Circulaires 1862-1876 
-2 Modellen B 1863-1876 
-3 Modellen E 1862-1877 

 1 omslag 
 
379. Ingekomen brieven en andere bescheiden ter zake van de statistiek van het onderwijs in 

de gemeente Sleen. 
-1 Algemene brieven 1888-1900 
-2 Overzichten van het aantal kinderen, die buiten hun woonplaats schoolgaan 1881-               
       1893 
-3 Lijsten model I der hoofden van dagscholen in de gemeente Sleen 1893-1900 
-4 Lijsten model III t.a.v. het aantal geboren kinderen 1893-1900 
-5 Lijsten model IV t.a.v. het aantal geboren kinderen 1893-1900 
-6 Opgaven model A, overzicht der bevolking op de dagscholen 1893-1900 
-7 Opgaven model B, overzicht van het onderwijzend personeel 1893-1900 
-8 Opgaven model C, overzicht van het aantal leerlingen die onderwijs genoten op                   
       avondscholen 1893-1900 
-9 Opgaven der redenen, op grond waarvan de kinderen, voorkomende in de staat,                    
      bedoeld in artikel 81 al. 2 der wet van 17-8-1878 S 127 geen lager school of                       
        huisonderwijs hebben genoten 1893-1900 
        -10 Recapitulatiestaten van het schoolverzuim 1886-1893 
-11 Lijsten der kinderen die als werkelijk schoolgaand bekend stonden 1875-1903 
-12 Lijsten der niet-schoolgaande kinderen 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 382, 758 

 3 omslagen 
 
380. Beredeneerde verslagen van de toestand van het lager onderwijs in de gemeente Sleen 

1857-1886 
 
BBO-bc. Bevordering van het onderwijs en schoolbezoek 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 757-758 
 
381. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de 

heffing en invordering van schoolgelden, alsmede de bevordering van het schoolbezoek 
door leerplichtige kinderen 1822-1850 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 157-160, 501 
 
 



382. Ingekomen brieven en andere bescheiden van de commissie tot wering van 
schoolverzuim 

-1 Algemene brieven 1882-1911 
-2 Verslagen en rapporten 1900-1913 

 1 omslag 
N.B. De wet van 7-7-1900 S 111 houdende bepalingen tot regeling van de leerplicht beoogde 
door wettelijke bepalingen tot beteugeling van het school- en leerverzuim en tot verzekering 
van de gelegenheid om herhalingsonderwijs te ontvangen, te bevorderen dat kinderen 
behoorlijk lager onderwijs genieten. Artikel 22 dezer wet geregelde de instelling door de 
gemeenteraad van commissie tot wering van schoolverzuim, die samengesteld konden worden 
uit ouders van leerlingen en onderwijzers en/of andere meerderjarige inwoners der gemeente. 
Het K.B. van 16-11-1900 S 200 stelde regelen vast voor de werkkring van die commissies en 
voor hun vervanging door burgemeester en wethouders. Het laatste lid van dit besluit schreef 
voor dat deze commissie jaarlijks een verslag aan de gemeenteraad diende uit te brengen van 
haar werkzaamheden. Zie eveneens inv.nrs. 379,758 
 
383. Lijsten bedoeld in artikel 18 1e lid der leerplichtwet van de kinderen, die de leeftijd van 

7 tot 13 jaar bereiken of zullen volbrengen, met aantekening der kinderen die in de 
gemeente Sleen zijn komen wonen of aldaar in zin van artikel 8 der leerplichtwet 
verblijf houden ( model A) 1905-1909 

 1 omslag 
 
BBO-bd. Schoolgebouwen en terreinen, leermiddelen 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 759-761 
 
384.  Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen voor het 

bouwen, verbouwen van scholen in de gemeente Sleen. 
-1 Algemene brieven ter zake van alle scholen 1819-1911 
-2 T.a.v. de school ter Erm 1849-1905 
-3 T.a.v. de school te Noord-Sleen 1819, 1906 
-4 T.a.v. de school te Zuid-Sleen 1846, 1886 
-5 T.a.v. de school te Schoonoord 1855-1908 
-6 T.a.v. de school te Veenoord 1871-1904 
-7 T.a.v. schuldvorderingen ten laste van het rijk wegens schoolbouw 1894-1904 

 1 omslag 
N.B. Voor wat betreft de bescheiden bv. Bestekken en voorwaarden met processen                  
  verbaal van aanbesteding ter zake van het bouwen en verbouwen van bepaalde scholen          
  en onderwijswoningen, die door de zorgen der gemeente Sleen tot stand kwamen, zij             
  verwezen naar de afd. Openbare Werken inv.nr. 148 
 
385. Ingekomen brieven en circulaires betreffende de leermiddelen te gebruiken bij het 

onderwijs 1823-1849 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nrs. 149, 759.4 
 
386. Ingekomen brieven betreffende de te gebruiken schoolbehoeften in de scholen te Sleen 

1861-1884 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nrs. 149, 759.4 
 
 
 



BBO-be. Subsidies, vergoedingen, legaten 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 762 
 
387. Opgaven van uitgaven en inkomsten betrekkelijk het lager onderwijs in de gemeente 

Sleen 1860-1907 
-1 Opgaven 1860-1861 
-2 Tabellen A en B 1861-1864 
-3 Tabellen B en C 1865-1881 
-4 Tabellen A, B, C 1883-1900 
-5 Tabellen A en B 1901-1907 
N.B. De laatste tabellen B bevatten opgaven betreffende de uitvoering der onderwijswet          
en der leerplichtwet  

 1 omslag 
 
388. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van subsidies door het rijk gegeven aan de gemeente Sleen ter bestrijding van de kosten 
van het lager onderwijs 1884-1914 

-1 T.a.v. de voorschotten op de kosten van het lager onderwijs ingevolge artikel 44 der            
       wet tot regeling van het onderwijs, in de gemeente Sleen 
N.B. Artikel 44 der lager-onderwijswet bepaalde dat de kosten van het onderwijs omvatten de 
jaarwedden van de onderwijzers, diverse aan hen uit te keren vergoedingen, de kosten van 
herhalingsonderwijs, stichting- en  instandhoudingskosten van scholen en onderwijswoningen, 
aanschaffings- en onderhoudskosten van schoolmeubelen en leermiddelen, verwarmings- en   
verlichtingskosten, kosten plaatselijk schooltoezicht, vergelijkende examens,                            
schoolbibliotheken, beloningen en ereblijken. 
-2 T.a.v. de rijksvergoeding der kosten van het lager onderwijs in de gemeente Sleen                
      1892-1906 
-3 T.a.v. de voorschotten op de rijksbijdrage voor de onderwijzers ingevolge artikel 45            
       der wet tot regeling van het onderwijs in de gemeente Sleen 1897-1906 
N.B. Artikel 45 der lager-onderwijswet bepaalde dat 30% van het bedrag der                            
onderwijskosten door het rijk gedragen werden en aan de gemeente vergoed. Dit         
geschiede driemaandelijks bij voorschot. Te veel genoten subsidie werd naderhand                  
vereffend. 
-4 T.a.v. de voorschotten van de kosten van het lager onderwijs in de gemeente Sleen               
1884-1890 
-5 T.a.v. te veel genoten subsidie ingevolge artikel 45 der lager onderwijswet 1886-1892 
N.B. Artikel 45 der lager-onderwijswet bepaalde, dat door het rijk over elk dienstjaar               
30% van het bedrag der kosten van het onderwijs aan de gemeente vergoed werd.                     
Die kosten waren o.a. de jaarwedden der onderwijzers, bepaalde aan dezen uit te keren 
vergoedingen, stichtings- en instandhoudingskosten van scholen en  onderwijzerswoningen, 
aanschaf en onderhoud van schoolmeubelen en leermiddelen, kosten van verlichting en 
verwarming, plaatselijk schooltoezicht, vergelijkende examens schoolbibliotheken, 
beloningen, ereblijken. Om de drie maanden werd bij wijze van voorschot door het rijk aan de 
gemeente een vierde deel dezer kosten uitgekeerd. Eventueel teveel werd achteraf verrekend 
-6 T.a.v. de rijksbijdrage voor het herhalingsonderwijs, ingevolge artikel 45bis der                 

lager-onderwijswet, in de gemeente Sleen 1904-1915 
N.B. Artikel 45bis der wet van 24-6-1901 S 187 bepaalde, dat door het rijk met inachtneming 
van het bepaalde in het 2e lid van dit artikel over elk dienstjaar aan de gemeente een bijdrage 
werd verleend in de kosten van het herhalingsonderwijs. Het 2e lid bevatte het te vergoeden 
minimum en maximum aantal lesuren. 
-7 T.a.v. de rijksbijdragen naar artikel 48 der lager- onderwijswet , 1908-1914 



N.B. Artikel 48 der lager-onderwijswet bepaalde o.a. dat door het rijk over elk dienstjaar een 
bijdrage werd verleend in de kosten van jaarwedden der onderwijzers en 25% der kosten van 
stichting, verbouwen of aankopen van scholen. 
-8 T.a.v. het rijksubsidie ter bestrijding van de kosten van het onderwijs in de gemeente           
    Sleen ingevolge artikel 49 der lager-onderwijswet, 1885-1904 
N.B. Artikel 49 der lager-onderwijswet bepaalde, dat indien een gemeente door de kosten 
verbonden aan het onderwijs te zwaar belast werd, daarin door een subsidie van het rijk 
tegemoet kon worden gekomen. 
-9 T.a.v. de toekenning van rijkssubsidie ter bestrijding der gewonen kosten van het                 
     lager-onderwijs in de gemeente Sleen ingevolge artikel 53 der lager-onderwijswet               
     1906-1914. 
N.B. Artikel 53 lager--onderwijswet bepaalde, dat als wij- gedeputeerde staten gehoord-          
oordelen dat een gemeente voor de uitgaven tot een behoorlijke inrichting van het             
lager onderwijs vereist in verhouding tot haar financiële draagkracht onbillijk zou               
worden bezwaard uit ‘s rijks kas een tijdelijk subsidie verleend kan worden. 

 2 omslagen 
 
389. Ingekomen circulaires betreffende te houden tentoonstellingen 1819-1906 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 775-780 
 
390. Ingekomen circulaires betreffende het onderhoud van torens 1822-1890 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 562.2, 807.2-4, 808.73 
 
391. Ingekomen circulaires ter zake van de oprichting van gedenktekenen voor bepaalde 

Nederlanders   1831-1870 
 
BBO-e. Kunst, wetenschap, letteren 
 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 781-783 
 
392. Ingekomen brieven betreffende de bescherming en instandhouding van hunebedden, 

grafkelders, legerplaatsen, wildgraven of landweren, schansen, kommen of kuilen, 
germaanse begraafplaatsen en tunnels uit de prehistorie 1820-1911 

 1 omslag 
N.B. Voornamelijk betrekkelijk de hunebedden 
 
BBO-f. Religie 
 
N.B. Zie evenees inv.nr. 786 
 
393. Ingekomen circulaires en brieven regelende de zaken op het stuk der religie 1817-1903 
-1 Algemene circulaires 1817-1903 
-2 Circulaires betreffende de predikanten en hunne tractementen 1820-1867 
-3 Circulaires betreffende de kerkvoogden en leden der hervormde gemeente te Sleen 

1820-1963 
-4 Circulaires betreffende de vorming van nieuwe hervormde gemeenten 1835-1862 
-5 Circulaires betreffende de gesuspenseerde predikant ds. H. De Cock 1834-1835 
-6 Circulaires betreffende het vormen van een afgescheiden gemeente te Sleen 1843 
-7 Circulaires betreffende geschillen over kerkstoelen 1820-1843 
-8 Circulaires betreffende het houden van bede- en dankdagen 1820-1847 



-9 Circulaires betreffende de Israëlitische gemeente te Sleen 1839-1872 
-10 Brieven betreffende de bouw ener gereformeerde kerk te Sleen 1873-1896 
-11 Overzicht der uitgaven overlegd voor het kerkbestuur der Nederlands Hervormde 

gemeente te Sleen aan de burgemeester van Sleen 1893-1907 
-12 Idem idem van het kerkbestuur der Nederlands hervormde gemeente te Schoonoord 

1893-1907 
-13 Idem idem van het kerkbestuur der Israëlitische gemeente te Sleen 18943-1908 
-14 Brieven betreffende de oprichting van een zondagsschool te Sleen 1902, 1904 
-15 Staten der onderscheidene godsdienstige gezindheden in de gemeente Sleen 1891-1908 
-16 Lijsten van gebouwen tot uitoefening van de openbare eredienst 1875 

 2 omslagen 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 218, 540.1 
 
BBP. LANDSVERDEDIGING 
 
BBP-a. Nationale militie 
 
N.B. De wet van 8-1-1817 S 1 regelde de nationale militie voor het eerst. Deze werd 

opgevolgd door de wet van 29-11-1830 S 84. In het kort bepaalde deze wet, dat voor 
18331 het contingent werd bepaald op 1 man per 300 zielen gerekend naar de bevolking 
op 1 januari 1829 (artikel 1). Dit getal werd over de provincies en gemeenten verdeeld 
naar evenredigheid der bevolking (artikel 2). Iedere gemeente kreeg een bepaald 
contingent opgelegd, dat volgens de in deze artikelen 3 en 4 vastgestelde bepalingen 
werd opgemaakt. De inschrijving moest aanvangen op 1-12-1830 voor de lichting 1831, 
zijnde de geborenen in het jaar 1812 en geëindigd zijn op 20-12-1831 (artikel 5). De 
registers werden op 28 december 1831 gesloten. (artikel 6). Tegen overschrijding der 
termijnen werd straf bepaald (artikel 7). De gouverneurs der provincie bepaalden de tijd 
van inzending der inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten, de loting en de zittingen 
der militieraden, alsmede de afgifte cq. Inlijving van het contingent, respectievelijk voor 
de 20e januari, 15e maart en 1 april 1831 (artikel 8). De lijsten der vrijwilligers werden 
voor of op 5 januari door de gemeentebesturen aan de gouverneur ingezonden (artikel 
9). De vrijstellingen werden geregeld. Verder bepaalden de artikelen 10 en 11 het 
ontslag, artikel 12 de aanwijzing van plaatsvervangers cq. remplaçanten en artikel 13 de 
inwerkingtreding der wet. Zie eveneens inv.nrs. 787-796 

 
394. Ingekomen circulaires en brieven bevattende algemene voorschriften en/of aanwijzingen 

ter zake van het verrichten van de militaire dienst 1819-1915 
-1 Voorschriften en/of aanwijzingen 1819-1851 
-2 Voorschriften en/of aanwijzingen 1852-1915 
-3 Uitvoering daarvan 1821-1851 

 3 omslagen 
 
395. Ingekomen circulaires inhoudende mededelingen betreffende te houden 

schietoefeningen en naar aanleiding daarvan berichten hierover aan zeevarenden 1885-
1914 

 1 omslag 
 
396. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het door de gemeente Sleen te leveren contingent manschappen en de inschrijving 
tot de militaire dienst 1829-1851 

-1 Voorschriften en/of aanwijzingen 1820-1851 
-2 Uitvoering daarvan 1821-1844 



-3 Aanwijzing van de leden der commissie tot afgifte van attesten en certificaten verordend 
in de wetten op de nationale militie, 1819-1860 

 3 omslagen 
 
397. Ingekomen inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de inschrijving 

voor de militaire dienst n1861-1915 
 1 omslag 

 
398. Inschrijvingsregisters der nationale militie 1822-1915 
-1 1822 -20   1842 -39   1861  -57   1879 -75   1897 
-2 1823 -21   1843 -40   1862  -58   1880 -76   1898 
-3 1824 -22   1844 -41   1863  -59   1881 -77   1899 
-4 1825 -23   1845 -42   1864  -60   1882 -78   1900 
-5 1826 -24   1846 -43   1865  -61   1883 -79   1901 
-6 1827 -25   1847 -44   1866  -62   1884 -80   1902 
-7 1828 -26   1848 -45   1867  -63   1885 -81   1903 
-8 1829 -27   1849 -46   1868  -64   1886 -82   1904 
-9 1830 -28   1850 -47   1869  -65   1887 -83   1905 
-10 1831 -29   1851 -48   1870  -66   1888 -84   1906 
-11 1832 -30   1852 -49   1871  -67   1889 -85   1907 
-12 1833 -31   1853 -50   1872  -68   1890 -86   1908 
-13 1834 -32   1854 -51   1873  -69   1891 -87   1909 
-14 1835 -33   1855 -52   1874  -70   1892 -88   1910 
-15 1837 -34   1856 -53   1875  -71   1893 -89   1911 
-16 1838 -35   1857 -54   1876  -72   1894 -90   1912 
-17 1839 -36   1858 -55   1877  -73   1895 -91   1914 
-18 1840 -37   1859 -56   1878  -74   1896    -92   1915 
-19 1841 -38   1860 
 

 92 omslagen 
 
399. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 

aanleggen van alfabetische lijsten uit de inschrijvingsregisters der nationale militie 
1863-1874 

 1 omslag 
 
400. Alfabetische lijsten der nationale militie 1821-1915 
 
-1 1821 -15   1835 -29   1849  -43   1865 -57   1879 
-2 1822 -16   1836   -30   1850  -44   1866 -58   1880 
-3 1823 -17   1837 -31   1851  -45   1867 -59   1881 
-4 1824 -18   1838 -32   1852  -46   1868 -60   1882 
-5   1825 -19   1839 -33   1853   -47   1869 -61   1883 
-6    1826 -20   1840 -34   1854  -48   1870   -62   1884 
-7 1827 -21   1841 -35   1855  -49   1871 -63   1885 
-8 1828 -22   1842 -36   1856  -50   1872 -64   1886 
-9 1829 -23   1843 -37   1857  -51   1873 -65   1887 
-10  1830 -24   1844 -38   1858  -52   1874 -66   1888 
-11 1831 -25   1845 -39   1859  -53   1875 -67   1889 
-12 1832 -26   1846 -40   1860  -54   1876 -68   1890 
-13 1833 -27   1847 -41   1861  -55   1877 -69   1891 
-14 1834 -28   1848 -42   1864  -56   1878 -70   1892 



 
-71 1893 -76   1898 -81   1903  -86   1908 -90   1912 
-72 1894 -77   1899 -82   1904  -87   1909 -91   1913 
-73 1895 -78   1900 -83   1905  -88   1910 -92   1914 
-74 1896 -79   1901 -84   1906  -89   1911 -93   1915 
-75 1897 -80   1902 -85   1907 

 93 omslagen 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 788.17-22 
 
401. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen van de 

militieraad en derzelver beslissingen 1820-1915 
-1 Algemene brieven over de taak en het houden der zittingen van de militieraad 1820-     
1851 
-2 Circulaires inhoudende mededelingen over de data waarop zitting gehouden zal                   
       worden i.v.m. de keuring van dienstplichtigen 1854-1915 

 2 omslagen 
 
402. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen 

betreffende de vrijstelling van de militaire dienst 
-1 Aanwijzingen betreffende die beslissingen van de militieraad i.v.m. vrijstelling van             
       militaire dienst 1819-1851 
-2 Idem idem 1855-1913 
-3 Nominatieve staten der personen afkomstig uit Sleen die door de militieraad voor één          
      jaar of voor altijd van de dienst der nationale militie zijn vrijgesteld 1820-1851 

 3 omslagen 
 
403. Ingekomen brieven betreffende de vrijstellingen wegens broederdienst 1825-1850 

 1 omslag 
 
404. Ingekomen circulaires betreffende de benoeming, de vervanging en/of de verplaatsing 

van de militiecommissaris 1863-1909 
 1 omslag 

 
405. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het aanwijzen door lotelingen van plaatsvervangers c.q. remplaçanten en/of 
nummerverwisselaars 1823-1849 

-1 Circulaires en/of brieven 1823-1841 
-2 Uitvoering der voorschriften 1832-1849 

 1 omslag 
 
406. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de loting van dienstplichtigen 1819-1851 
-1 Circulaires en/of brieven 1819-1851 
-2 Uitvoering der voorschriften 1819-1846 
-3 Uitvoering der voorschriften 1855-1874 

 2 omslagen 
 
407. Lotingsregisters der nationale militie der gemeente Sleen 1863-1915 
 
- 1 1863 -12   1874 -23   1885 -34   1896 -45   1907 
- 2 1864 -13   1875 -24   1886 -35   1897 -46   1908 
- 3    1865  -14   1876 -25   1887 -36   1898 -47   1909 



- 4   1866  -15   1877 -26   1888 -37   1899 -48   1910 
- 5   1867  -16   1878 -27   1889 -38   1900 -49   1911 
- 6   1868  -17   1879 -28   1890 -39   1901 -50   1912 
- 7   1869  -18   1880 -29   1891 -40   1902 -51   1913 
- 8   1870  -19   1881 -30   1892 -41   1903 -52   1914 
- 9   1871  -20   1882 -31   1893 -42   1904 -53   1915 
-10   1872  -21   1883 -32   1894 -43   1905  
-11   1873  -22   1884 -33   1895 -44   1906 

 53 omslagen 
 

408. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 
voorbereidend militaire onderricht 1900-1912 

  1 omslag 
 
409. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 

onderzoek naar de voorgeoefendheid van dienstplichtigen 1903-1915 
  1 omslag 

 
410. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 

inlijven voor de militaire dienst 1820, 1854-1915 
  1 omslag 

N.B. zie eveneens inv.nr. 444 
411. Nominatieve staten van manschappen behorende tot de gemeente Sleen die over de 

militieraad voor de dienst der nationale militie zijn gedesigneerd en aan de gouverneur 
de provincie zijn aangeboden ter inlijving 1823-1858 

-1   1823 - 8   1831 -15   1839 -22   1846 -29   1853 
-2   1824 - 9   1832 -16   1840 -23   1847 -30   1854 
-3   1825   -10  1833 -17   1841 -24   1848 -31   1855 
-4   1827 -11  1834 -18   1842 -25   1849 -32   1856 
-5   1828 -12  1835 -19   1843 -26   1850 -33   1857 
-6   1829 -13  1837 -20   1844 -27   1851 -34   1858 
-7   1830 -14  1838 -21   1845 -28   1852 

 4 omslagen 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 444 
 
412. Staten model nr. 8 1886 
N.B. Artikel 15 der wet 19-8-1861 S 72 versus artikel 19 van het K.B. van 17-12-1861            
S 127. Artikel 15 bepaalde o.m. : “jaarlijks worden voor de militie ingeschreven alle                
mannelijke ingezetenen die op de 1sten Januarij van het jaar hun 19e jaar waren ingetreden” 
en artikel 19 “ de opgave geschiedt door middel van eene naamlijst,ingerigt volgens het 
hierbij gevoegde model nr. 8" 

 1 omslag 
 
413. Staten van manschappen ingevolge artikel 97 der militiewet 1901, 1902-1909 
N.B. Volgens artikel 97 der wet van 19-8-1861 S 72 naderhand gewijzigde bij andere              
wetten konden tegen de uitspraak van de militieraad bij gedeputeerde staten bezwaren worden 
ingebracht. 

 1 omslag 
 
414. Staten van manschappen ingevolge artikel 45 van het K.B. 8-5-1862 S 46, 1893-1901 
N.B. Artikel 45 van het K.B. bepaalde: “ De burgemeester van elke gemeente maakt een          
staat op in dubbel, in gerigt volgens het hierevens gevoegde model nr. 19 van al de in het 



aandeel zijner gemeente in de ligting begrepen manschappen. Die staat wordt bij de aflevering 
van de manschappen aan onze commissaris in de provincie of aan degene, die hem 
vertegenwoordigt, en een uittreksel uit den staat van elken daarop gebrachten persoon, die ter 
aflevering opkwam, aan den provincialen adjudant overhandigt, ten einde te dienen tot 
inschrijving in de stamboeken.” 

 1 omslag 
 
415. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de opkomst van lotelingen in werkelijke dienst 1817-1851 
-1 Circulaires en/of brieven 1817-1851 
-2 Uitvoering der voorschriften 1826-1850 

 2 omslagen 
 
416. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen 

betreffende te houden herhalingsoefeningen van met verlof zijnde dienstplichtigen 
-1 T.a.v. te houden najaarsexercities 1819-1850 
-2 T.a.v. de jaarlijkse bijeenkomst van verlofgangers 1821-1847 
-3 T.a.v. het oproepen in werkelijke dienst van op reserve gestelde met verlof zijnde 

dienstplichtigen 1820-1851 
-4 T.a.v. het onder de wapenen roepen van groot-verlofgangers 1819-1848 
-5 Nominatieve staten van vrijgestelde met verlof zijnde dienstplichtigen van te houden 

najaarsexercities 1820-1830 
 2 omslagen 

N.B. Zie eveneens inv.nrs. 793.2.3, 794.1-4 
 
417. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 

houden van herhalingsoefeningen door dienstplichtigen 1854-1914 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nrs. 793.2-3 
 
418. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de 

opkomst met spoed in militaire dienst 1886-1908 
 1 omslag 

 
419. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de aanwerving en toelating van vrijwilligers bij de nationale militie, marine en 
schutterij 1828-1851 

-1 Voorschriften en/of aanwijzingen 1828-1851 
-2 Uitvoering der voorschriften 1828-1850 

 1 omslag 
 
420. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het verlenen van verlof aan dienstplichtigen 1818-1851 
-1 Algemene brieven 1818-1845 
-2 Betreffende het met onbepaald verlof wegzenden van dienstplichtigen 1821-1845 
-3 Betreffende het met klein verlof wegzenden van dienstplichtigen 1821-1847 
-4 Betreffende de inspectie der verlofgangers 1819-1851 

 2 omslagen 
 
421. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 

aanleggen en aanhouden van verlofgangersregisters 1875-1912 
 1 omslag 



 
422. Registers van manschappen der nationale militie die zich met verlof bevinden in de 

gemeente Sleen 1885-1915 
-1 1885 -8   1892 -14   1898 -20   1904 -26   1910 
-2 1886 -9   1893 -15   1899 -21   1905 -27   1911 
-3 1887 -10 1894 -16   1900 -22   1906 -28   1912 
-4   1888 -11 1895 -17   1901 -22   1907 -29   1913 
-5    1889 -12 1896 -18   1902 -23   1908 -30   1914 
-6   1890 -13 1897 -19   1903 -24   1909 -31   1915 

 31 omslagen 
 
423. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of meer aanwijzingen ter zake van 

het onderzoek van verlofgangers 1861-1913 
 1 omslag 

 
424. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen 

betreffende ontslag uit de militaire dienst 1820-1851 
 1 omslag 

 
425. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 

ontslag uit de militaire dienst 1861-1899 
 1 omslag 

 
426. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aaneijzingen ter zake van het 

vrijwillig dienstnemen bij het Nederlandse leger en de vloot 1855-192 
 1 omslag 

 
427. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 

vrijwillig dienstnemen in het koloniale leger te Nederlands Oost Indië 1820, 1865-1912 
 1 omslag 

 
428. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de 

vrijwilllig dienstnemen bij de Nederlandse marine 1827-1851 
 1 omslag 

 
429. Ingekomen circulaires en brieven ter zake inkwartiering van manschappen, aankoop van 

paarden en vordering van voertuigen ten dienste van de nationale militie 1825-1850 
-1 Levering van paarden 1827-1850 
-2 Levering van voertuigen en fourage 1821-1840 
-3 Inkwartiering van manschappen 1842-1843 

 1 omslag 
 
430. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het 

vorderen van paarden ten behoeve van het Nederlandse leger 1865-1904 
 1 omslag 

 
431. Ingekomen circulaires inhoudende voorschiften en/of aanwijzingen ter zake van het 

inkwartieren van krijgsvolk 1825, 1854-1909 
 1 omslag 

 
 



432. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van het verlenen van huwelijkstoestemming 
van dienstplichtige lotelingen 1820-1851 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 452. 
 
433. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van uit te 

kleren reisgelden aan militieplichtigen 18578-1876, 1904 
 1 omslag 

 
434. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van de 

vergoeding aan militairen van dienstreizen 1884-1914 
 1 omslag 

 
435. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de behandeling en afvoering van 

deserteurs 1823-1842 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nr. 455 
 
BBP-b. Schutterij 
 
436. Ingekomen circulaires en brieven bevattende algemene voorschriften en/of aanwijzingen 

ter zake van het verrichten van diensten als schutter bij de schutterij 1821-1903 
-1 Algemene voorschriften en/of aanwijzingen 1821-1903 
-2 Uitvoering der voorschriften enz. 1824-1833 

 2 omslagen 
 
437. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de Drentsche Mobiele Schutterij 1830-

1840 
 1 omslag 

N.B. De wet van 29-11-1830 S 85 regelde de plaatsvervanging bij de mobiele schutterijen. 
De plaatsvervanging geschiedde steeds door bemiddeling van de 
gouverneur der provincie. De aanwijzing van een plaatsvervanger kon 
geschieden door de schutter zelf en indien deze reeds in werkelijke dienst 
getreden was op diens aanvrage en op zijn kosten door de gouverneur. 
Verder regelde deze wet de wijze waarop de plaatsvervanger  door de 
gouverneur werd aangewezen, diens keuring en opzending op kosten van 
de schutter naar diens plaats van verblijf bij de schutterij. Zolang de 
vesting waarin de te vervangen schutter verbleef door de vijand werd 
bedreigd, kon géén plaatsvervanger worden aangewezen en aangenomen. 

 
438. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de aanstelling van de officieren bij de 

Drentsche Mobiele Schutterij 1825-1897 
-1 Circulaires 1825-1831 
-2 Brieven betreffende de benoeming tot officier 1830-1897 

 1 omslag 
 

439. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 
van de inschrijving voor de schutterij 

-1 Algemene circulaires 1828-1835 
-2 Uitvoering der voorschriften 1833-1835 

 1 omslag 
 



440. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de werkzaamheden der commissie van 
designatie tot voltalligmaking der rustende schutterij 1821-1836 

-1 Algemene circulaires 1821-1835 
-2 Uitvoering der voorschriften 1822-1836 

 1 omslag 
 
441. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van het verkrijgen van vrijstelling voor de 

schutterlijke dienst 1829-1837 
-1 Algemene circulaires en brieven 1829-1837 
-2 Circulaires en brieven betreffende broederdienst 1832-1834 

 1 omslag 
 
442. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de aanwijzing van nummerverwisselaars of plaatsvervangers c.q. remplaçanten voor 
de dienstplichtige lotelingen tot de schutterlijke dienst 1829-1839 

-1 Algemene circulaires 1829-1835 
-2 Uitvoering der voorschriften 1831-1839 

 1 omslag 
 
443.  Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de loting voor de schutterij 1828-1829 

 1 omslag 
 
444. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de inlijving bij de schutterij 1821-1838 
-1 Algemene circulaires 1821-1838 
-2 Uitvoering der voorschriften 1824-1838 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 410, 411 
 
445. Naamstaten bevattende de schutterplichtigen van de eerste ban der rustende schutterij in 

de gemeente Sleen 18185-1888 
 1 omslag 

 
446. Naamlijsten der personen uitmakende de actieve en reserve schutterij in de gemeente 

Sleen 1885-1902 
 1 omslag 

 
447. Numerieke staten van de eerste ban van het 2e bataljon der rustende schutterij in de 

gemeente Sleen 1889- 1902 
 1 omslag 

 
448. Naamstaten van de eerste ban der rustende schutterij in de gemeente Sleen 1891-1902 

 1 omslag 
 
449. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de inspectie der verlofgangers der schutterij 1821-1839 
-1 Algemene circulaires 1824-1839 
-2 Uitvoering der voorschriften 1821-1837 

 1 omslag 
 
450. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het verlenen van verlof aan schutterplichtigen 1831-1836 



-1 Algemene circulaires 1831-1836 
-2 Uitvoering der voorschriften 1832-1836 

 1 omslag 
 
451. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en /of aanwijzingen ter zake 

van de verlening van ontslag uit de schutterlijke dienst van dienstplichtigen 1829-1840 
-1 Algemene circulaires 1829-1840 
-2 Uitvoering der voorschriften 1831-1839 

 1 omslag 
 
452. Ingekomen circulaires ter zake van het verlenen van huwelijkstoestemming aan 

schutters 1834,  1838 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nr. 432 
 
453. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van het fonds tot ondersteuning der achtergebleven betrekkingen van uit Drenthe 
vrijwillig uitgetrokken schutters (en militairen) 1828-1834 

-1 Algemene circulaires 1828-1836 
-2 Uitvoering der voorschriften 1831-1834 
454. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van het overlijden van schutters 1831-1832 

 1 omslag 
 
455. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de behandeling en afvoering van 

schutterplichtige deserteurs 1831-1839 
 1 omslag 

N.B. Zie eveneens inv.nr.435 
 
BBP-c. Landstorm 
 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 795.7-18 
 
456. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de 

landstorm 1914-1915 
 1 omslag 

 
457. Inschrijvingsregisters model I vermeldende de tot de landstorm behorende 

dienstplichtigen van wie ingevolge artikel 2 lid 1 van het landstormbesluit geen andere 
dan ongewapende dienst kan worden gevorderd 1912-1915 

 1 omslag 
 
458. Inschrijvingsregister model 2 vermeldende de tot de landstorm behorende 

dienstplichtigen van wie ingevolge artikel 2 2e lid van het landstormbesluit zowel 
gewapende als ongewapende dienst kan worden gevorderd 1896-1915 

-1 Registers 1896-1908 
-2 Registers 1909-1915 

 2 omslagen 
 
 
 
 



459. Aanhangsels behorende bij de inschrijvingsregisters tot de landstorm, model III, 1896-
1914 

-1 1896 -5   1900 -9    1904 -13   1908 -17   1912 
-2 1897 -6   1901 -10 1905 -14   1909 -18   1913 
-3 1898 -7   1902 -11 1906 -15   1910 -19   1914 
-4 1899 -8   1903 -12 1907 -16   1911  

 2 omslagen 
 
460. Keuringsregister voor de landstorm 1908-1915 

 1 deel en omslag 
 
461. Stukken betreffende de herkeuring voor de landstorm 1914-1915 
-1 1914  -2 1915 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 795.21-23 
 
BBP-d. Landweer 
 
N.B. Zie eveneens inv.nr. 795.1-6 
 
462. Ingekomen circulaires inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende de 

landweer 1903-1915 
 1 omslag 

 
463. Registers ter inschrijving van het in artikel 26 der landweerwet bedoelde personeel van 

de landweer, gevestigd binnen de gemeente Sleen 1903-1913 
-1 1903 -4   1906 -6   1908 -8   1910 -10     1912 
-2 1904 -5   1907 -7   1909 -9   1911 -11     1913 
-3 1905 

 1 omslag 
 
464. Registers betreffende de woonplaatsen van militaire verlofgangers der landweer 1905-

1913 
 1 omslag 

 
BBQ.  JUSTITIE 
 
BBQ-a. Algemeen 
 
465. Ingekomen brieven houdende mededelingen ter zake van de aanstelling tot vrederechter 

en zaken het vredegerecht betreffende 1834-1837 
-1 Aanstellingen tot vrederechter 1834-1836 
-2 Lokalen van het vredegerecht 1837 

 1 omslag 
 
BBQ-b. Strafvordering 
 
466. Registers van minuten van uitgaande brieven, uitgegaan van de burgemeester der 

gemeente Sleen in zijn kwaliteit van hulp-officier van justitie 1862-1915 
-1 1862-1870 -3 1887-1907 
-2 1871-1887 -4 1907-1915 

 4 delen 



 
467. Ingekomen circulaires en brieven bevattende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake 

van de opsporing, aanhouding en inbewaringstelling van verdachte personen 1815-1851 
-1 Algemene circulaires 1829-1871 
-2 Uitvoering der voorschriften 1815-1851 

 1 omslag 
 
468.  Ingekomen circulaires ter zake van de oprichting van een luitenantschap voor Drenthe 

van de marechaussee en het dienst doen van een detachement cavallerie als hulp-
marechaussee 1824, 1841-1851 

 1 omslag 
 
BBQ-c. Functionarisssen 
 
469. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ten 

aanzien van door notarissen te verrichten werkzaamheden 1821-1840 
-1 Algemene circulaires 1821 
-2 Benoeming van een notaris 1840 

 1 omslag 
 
470. Ingekomen brieven ter zake van de aanstelling van rijksveldwachters 1861-1874 

 1 omslag 
 
471. Ingekomen brieven betreffende de marechaussee in de gemeente Sleen 1852-1895 

 1 omslag 
 
BBQ-d. Rechterlijke colleges 
 
472. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften tot storting van een bedrag 

van 2 ten 100 van de gewone gemeente-inkomsten ter beschikking van de gewone 
gemeente-inkomsten ter beschikking van het algemeen bestuur dienende tot 
gedeeltelijke voldoening der kosten van opbouw van een lokaal voor het te Assen te 
vestigen gerechtshof 1832-1841 

 1 omslag 
 
473. Ingekomen brieven ter zake van het bijdragen door de gemeente Sleen in de kosten 

verbonden aan de instandhouding van huizen van bewaring c.q. gevangenis te 
Coevorden 1826-1850 

-1 Bijdragen in de vorm van huur voor een gevangeniscel en woonkamer in het                   
            voormalige tuchthuis te Coevorden 1826-1837 
-2 Bijdragen in de kosten van het huis van bewaring te Hoogeveen 1842-1878 
-3 Idem van het stichten van een gevangenis te Assen 1842-1898 
-4 Idem van het passantenhuis te Borger 1867-1886 
-5 Betreffende het arrestantenlokaal te Sleen 1877 

 1 omslag 
N.B. Zie eveneens inv.nrs. 145, 924 


