NH Gemeente Ballum / Hollum

NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE BALLUM
EN HOLLUM
I

Archief van de kerkenraad van Ballum en
Hollum
A Stukken van algemene aard
1

1

notulen

‘Annotatie der ledematen Jesu Christi in den dorpe Hollum op Amelandt
1694’, Register houdende:
II handelingen van de kerkenraad, 1698-1774
III lidmaten Hollum, 1702-1826
IV lidmaten Ballum, 1722-1838
I, V-XX diverse stukken,
I
Afschrift uit ‘een geschrift gevonden in de secretarie van Ameland en met goedvinden
van de kerkenraad van Hollum tot gedagtnisse van de nakomelingen alhier aangetekent’,
betreffende een predikatie in 1678 van ds. Cornelis Jacobs Schelling te Hollum en de kerk
aldaar uit 1679, (1750)
V
Katern, houdende: (1) verklaring van predikant S. Cuperus van uitdeling van geld aan
de diakenen te Ballum en de diakenen te Hollum, 1739; (2) verklaring van predikant H.W.
Burger betreffende de invoering van de nieuwe psalmberijming en de aanschaf door de
kerkvoogdijen van 4 psalmboeken voor gebruik op de preekstoelen te Hollum en Ballum en de
schoolmeesters voor het (voor)zingen en de aanschaf van twee bijbels met psalmen voor
gebruik in de beide banken baljuw Van der Straaten, 1775; (3) verklaring van predikant en
kerkenraad inzake de schenking door Paulus Jacobus Haitsma, grootschipper te Hollum, Antje
Jacobus Haitsma, gehuwd met Frans Janszen Pank, grootschipper te Ballum, en Hester Jacobus
Haitsma, gehuwd met Jurgen Wijbes Pronk te Ballumen kinderen van de overleden Jacob
Haitsma, grootschipper , en Hitje Paulus, uit de nalatenschap van hun ouders van een zilveren
beker en een zilveren kop, beide met de namen van hun ouders ingegraveerd, voor gebruik bij
het Heilig Avondmaal te Ballum, 1777; (4) verklaring van predikant H.W. Burger betreffende
de schenking door Antje Jacobus Haitsma, gehuwd met grootschpper Frans Janszen Pank van
vijf bijbels ‘die hier te Ballum in de kerk in het vierkant gevonden worden’ met hun namen in
goud gegraveerd uit dankbaarheid dat haar man grootschipper is geworden in plaats van haar
overleden vader, 1777; (5) verklaring van predikant Burger over de verbouwing, o.a.
noodzakelijk door de aankoop van de preekstoel uit Harlingen, onderhoud en inrichting van de
kerk te Ballum in de jaren 1773-1778, (1778); (6) verklaring van de kerkenraad inzake de
gerechtelijke procedure tegen Hans Doekes en Foeke Foppes over hun weigering tot betaling
van de verplichte twee gulden voortvloeiende uit hun huwelijken met vrouwen van buiten de
eigen kerkelijke gemeenschap, 1785.
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VI
Afschrift van de akte uit 1656 betreffende het vererven van goederen van
gealimenteerde lidmaten, 1659
VII
Verklaring van Gerbrandus Bruining, predikant te Hollum en Ballum, dat hij na een
schorsing van drie maanden wegens veelvuldige dronkenschap en ergerlijk leven, weer door de
kerkenraad is aangenomen als predikant onder voorwaarde dat hij in het kerkenboek een akte
zal ondertekenen waarin hij belooft zich van een dergelijke levenswijze te onthouden, 1715
VIII
Verzoekschrift van de kerkenraad van Hollum en Ballum aan de prinses van Oranje
Nassau als vrijvrouwe van de erfheerlijkheid Ameland tot vervanging van de predikant
Gerbrandus Bruijningh, die hoewel hij na een schorsing in 1715 wegens dronkenschap en
ergerlijk leven, van tijd tot tijd en zelfs op zondagen openbare dronkenschap vertoond en niet
op vermaningen reageert, 1720
IX
Besluit van de prinses van oranje Nassau op het verzoekschrift van de kerkenraad van
Hollum en Ballum tot vervanging van hun predikant, waarbij de predikant Gerbrandus
Bruijningh wordt afgezet, 1720
X
Besluit op het verzoek aan de prinses van Oranje als regentes van de erfheerlijkheid
Ameland van de tot het toestaan van het heffen van stoelgeld op de vrouwenstoelen in de kerk
te Hollum ten voordele van de diakonie, 1724
XI
Akte inzake de reglementering van het houden van kerkdiensten door de predikanten
van Hollum en Ballum en Nes tijdens afwezigheid van één van hen, 1732
XII
Brief van ds. S. Cuperus aan N. Arnoldi en N. Petrejus waarin hij vraagt
geauthoriseert te mogen worden om waar hij wil ‘cathechisatien’ te mogen houden, vooral in de
school en daarnaast hem toe te staan het onderwijs te inspecteren, 1733
XIII
Afschrift van de brief van de volmachten en burgemeesters van Hollum aan de prins
van Oranje met daarin de nominatie voor de verkiezing van kerkvoogden voor de jaren 1740 en
1741 met het verzoek daaruit te kiezen en klachten over predikant Cuperus zake zijn
handelwijze in de procedure, 1740
XIV
Verweerschrift van ds S. Cuperus betreffende de klachten van volmachten en
burgemeesters van Hollum inzake de nominatie en stemming voor kerkvoogden te Hollum,
1740
XV
Reglement betreffende de stemming voor kerkvoogden te Hollum en Ballum, 1742
XVI
Besluit op het verzoekschrift van de kerkvoogden van Ballum tot het laten vervallen
van de betaling van een derde gedeelte voor de pastorie te Ballum vanwege de slechte financiële
toestand, 1750 (zwaar beschadigd)
XVII
Brief van de president, raden en rekenmeesters van de prinses van Oranje waarbij
wordt opgeroepen tot het doen van gebeden in alle kerken op Ameland voor de leden van het
huis Oranje-Nassau, 1751
XVIII Afschrift van het besluit op het verzoekschrift van de kerkvoogden te Hollum om het
stoelgeld dat in 1724 is ingesteld ten behoeve van de diakonie voortaan uit te keren ten gunste
van de kerkvoogden aangezien de inkomsten uit verpachtingen vanwege de veepest in de jaren
1749 en 1750 lager zijn en de uitgaven voor predikant, onderhoud van de kerk te Hollum en
pastorie te Ballum hoog zijn, 1752
XIX
Uittreksel uit het resolutieboek van de Raad en Rekenmeesters van de prinses van
Oranje inzake het verzoek van de kerkvoogden van Hollum tot het uitkeren van het stoelgeld
aan de kerkvoogdij in plaats van de diakonie, 1752 (zwaar beschadigd)
XX
Brief van de president, raden en rekenmeesters van de prinses van Oranje waarbij
wordt opgeroepen tot het doen van gebeden in alle kerken op Ameland voor de leden van het
huis Oranje-Nassau, 1752
XXI
Brief van de diakenen te Hollum aan [rentmeester van de Domeinen] inzake de
bestemming van de stoelgelden ten voordele van de diakonie, 1753
XXII
Rekening van de gerechtskosten voortvloeiende uit de verkoop van 4 achtendelen land
van wijlen Andries Meinderts te Ballum aan de diakonie te Ballum, 1755
XXIII Verklaring van Philip Meijer en Hendrik Saks te Amsterdam dat Jacob Aarnhold van
Wismar nooit getrouwd geweest is, 1774
XXIV Afschrift van het besluit van Willem van Oranje-Nassau waarbij de Lutherse
gemeente (‘Augsburgse geloofsbelijdenisse’) toegestaan wordt het gebruik van het kerkgebouw
te Ballum, 1775
()
Besluit van E. van Burmania en W. Goslinga als erfheren van Ameland op het
verzoek van de kerkenraad en kerkvoogdij van Hollum om de stemming voor nieuwe
kerkvoogden voortaan in de kerk te laten plaatsvinden in plaats van een herberg of een
particulier huis, 1695, op de achterzijde aantekeningen van overleden personen, 1711-1720

2

Register van notulen van vergaderingen van de kerkenraad van Ballum en
Hollum, met afschriften van ingekomen stukken, 1817-1820. 1 deel.
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3

Register van notulen van vergaderingen van de kerkenraad, en notulen van
vergaderingen van kerkenraad en kerkvoogdij van Ballum en Hollum, 18201870. 1 deel.

4

Register van notulen van vergaderingen van de kerkenraad van Ballum en
Hollum, van vergaderingen van het kiescollege te Hollum en Ballum, van de
kerkvoogden te Ballum en de kerkvoogden en notabelen te Ballum, 18701892, en register van lidmaten te Hollum, 1839-1888. 1 deel.

5

Register van notulen van vergaderingen van de kerkenraad van Ballum en
Hollum, stemgerechtigde lidmaten, kerkenraad en kerkvoogdij van Ballum
en Hollum en van het kiescollege, 1892-1941. 1 deel.

6

Register van notulen van vergaderingen van de kerkenraad van Ballum en
Hollum, 1941-1980. 1 deel.

7

Register van notulen van vergaderingen van de kerkenraad van Ballum,
1965-1988. 1 deel.

2
8

9-10

correspondentie

Ingekomen stukken bij de kerkenraad van Ballum-Hollum, 1949-1957. 1
omslag.
Ingekomen stukken bij de kerkenraad van de Algemene of Generale Synode
der Nederlands Hervormde Kerk, 1940-1957. 1 pak en 1 omslag.
9 1940-1949
10
1950-1957

11

Register van ingekomen stukken bij de kerkenraad van Ballum en Hollum,
1949-1955. 1 deel.

12

Register van verzonden stukken door de kerkenraad van Ballum en Hollum,
1949-1954. 1 deel.

13

Doorslagen van verzonden stukken door de kerkenraad van Ballum-Hollum,
1950-1954. 1 omslag.

3

verslagen

14

Naamlijst van predikanten, aangelegd in 1825 en bijgehouden tot 1954. 1
omslag.

15

Verslagen wegens de schriftelijke kerkvisitatie, 1943, 1951-1952. 3 stukken.
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16

Opgaven ten behoeve van de kerkelijke statistiek en de
predikantstraktementen, 1953-1958. 1 omslag.

4

oude archiefinventarissen

17

Inventarissen van de archieven, 1880, 1900 (bijgewerkt in 1946). 2 stukken.

18

‘Index van het kerkelijk archief der Herv. Gemeente te Ballum-Hollum’,
door ds A.H. Nijkamp, 1951. 1 katern

B Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1

19

Plaatselijke reglementen op de benoeming van ouderlingen en diakenen en
de beroeping van predikanten, 1888, 1919, 1931, 1942. 2 stukken en 1
katern.

2

20

21

reglementering

ambtsdragers

Afschrift van een Koninklijk Besluit uit 1828 inzake een verzoek van de
kerkenraad van Hollum tot verandering van het aantal predikbeurten tussen
Ballum en Hollum en verandering van de woonplaats van de predikant van
Ballum naar Hollum, z.j. 1 stuk.
Stukken betreffende het beroepen van predikanten, 1907-1954. 1 omslag.

3

registratie van doop, lidmaatschap en huwelijk
a.

22
23

24-25

doop

Register van dopen te Hollum, 1690-1723. 1 deel
Register van dopen te Hollum, 1723-1765, en register van huwelijken te
Hollum, 1723-1765. 1 deel.
Registers van dopen te Hollum, 1812-1949. 2 delen.
24 1812-1925
25 1925-1949

Streekarchivariaat Noordoost Friesland, toegang A1016

4

NH Gemeente Ballum / Hollum

26-27

Registers (contra) van dopen te Hollum, 1817-1949. 2 delen
26 1817-1888
27 1889-1949

28

Register van dopen te Ballum, 1812-1949. 1 deel.

29

Register (contra) van dopen te Ballum, 1817-1949. 1 deel.

30

Ingekomen toestemmingen van andere kerkenraden tot het laten dopen van
kinderen te Ballum, 1949-1955. 1 omslag.

b

huwelijk

31

Register van huwelijken te Ballum en Hollum, 1817-1949. 1 deel.

32

Register (contra) van huwelijken te Ballum en Hollum, 1817-1947. 1
deeltje.

c

lidmaatschap

33

Ingekomen attestaties, 1806, 1815, 1826, 1928-1957. 1 omslag.

34

Register van lidmaten, 1819-1949. 1 deel.

35

Register van lidmaten te Ballum, 1839-1949. 1 deel.

36

Register van lidmaten te Hollum, 1872-1949. 1 deel
NB zie inv.nr. 4 voor lidmaten over de periode 1839-1888

37

Register (contra) van lidmaten te Hollum, 1872-1949. 1 deel.

38

Alfabetisch register van lidmaten te Hollum, 1950-ca. 1970. 1 deel.

39

Alfabetisch register van lidmaten te Ballum en Hollum, aangelegd 1888 en
bijgehouden tot 1946, 1888-1946. 1 deel.

40

Register van ingekomen, vertrokken en nieuwe lidmaten te Hollum, 19501997. 1 deel.

41

Register (contra) van ingekomen, vertrokken en nieuwe lidmaten te Hollum,
1950-2002. 1 deel.
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II

Archief van de diakonie van Ballum

A

eigendommen
1

algemeen

42

Staten van eigendommen van de diaconie van Ballum, 1873, 1892, 1901,
1929. 1 omslag.

43

Onderhandse akte van rectificatie betreffende de kadastrale tenaamstelling
van kadastrale percelen in eigendom van de diaconie te Ballum, 1873. 1 stuk
(in 2-voud)

44

Opgave van de belastbare opbrengst voor de ongebouwde eigendommen per
hectare van percelen van de diaconie te Ballum in het kader van de
Herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen,
1888. 1 katern

45

Ingekomen brief van het classicaal bestuur te Dokkum bij de kerkenraad van
Hollum en Ballum waarbij toestemming wordt verleend tot het maken van
een nieuwe indeling van de landerijen van de diakonie van Ballum te
Ballum in gezamenlijkheid met de andere eigenaren teneinde versnippering
tegen te gaan, 1910. 1 stuk.

46

Begroting van kosten door de Nederlandsche Heide Maatschappij voor het
uitvoeren van diverse werkzaamheden op gronden onder Hollum, die na de
ruilverkaveling aan de diakonie van Ballum zijn toegewezen, 1928. 2
stukken.

47

Ligger van de goederen van de diakonie te Ballum, 1951, met
aantekeningen tot 1967. 1 deel. (in 2-voud)

2

huur en verhuur

48

Voorwaarden voor de verhuur van percelen land door de diakonie van
Ballum, met ondertekening door de huurders, 1883. 1 stuk (niet compleet)

49

Akten van verhuur met voorwaarden door de diakonie van Ballum van
percelen land aan verschillende personen, 1888, 1918, 1919, 1923. 1
omslag.
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50

Registers betreffende de verhuur door de diaconie te Ballum van percelen
land gelegen onder Ballum en Nes voor een periode van vijf jaar, 1893,
1903. 2 katernen.

51

Register betreffende de verhuur door de diaconie te Ballum van percelen
land gelegen onder Hollum voor de periode van vijf jaar, 1903. 1 katern

3

aan- en verkoop, ruiling van landerijen

52

Akte van aankoop door Hendrik Thijssen Barth als diaken te Ballum uit een
publieke verkoop door de erfgenamen van Andries Meinderts en Beatrix
Cornelis te Ballum van vier agtendelen land in de Ballumer Miede voor 418
carolus gulden, 1755, met kwitering voor de helft van de koopsom, 1755. 1
stuk.

53

Akte van verkoop door Doede Pijtters te Hollum van vier agtendelen
bureland te Hollum aan de diakonie te Ballum voor 440 carolus guldens,
1770. 1 stuk.

54

Akte van verkoop door Cornelis Gerbens Roep en Grijtie Jacobs te Nes van
vier en een half agtendeels land in de Ballumer Miede aan de diakonie te
Ballum voor 360 carolus guldens, 1777. 1 stuk.

55

Akte van verkoop door Hans Arents Barf namens zijn ‘moeij’ Aagt Jacobs
te Hollum van vier agtendelen land in de Hollumer Mieden aan de diakonie
te Ballum voor 405 carolus guldens, 1780. 1 stuk.

56

Akte van verkoop door Saapke Engels, weduwe van Lammert Hendrijks te
Buren van een agtendeel land in de Balummer Miede en een akker land in
het Noord Hiem aan de diakonie van Ballum voor 165 carolus guldens,
1780. 1 stuk.

57

Akte van verkoop door Grietje Barends, weduwe van Niele Wijbrands te
Nes van vier agtendelen land in de Ballumer Miede aan de diakonie van
Ballum voor 375 carolus guldens per agtendeel, 1802. 1 stuk.

58

Akte van verkoop door Saake Reitses Dijkstra en Hilke Jans te Ballum van
twee agtendelen ‘mank egs land’ in de Ballumer Miede aan de diakonie van
Ballum voor 130 carolus guldens, 1802. 1 stuk.

59

Verklaring van Jan Klaasen en Jaikjen Jansen te Ballum dat zij een stukje
land in Abehiem verkocht hebben aan de diakonie van Ballum voor 30
gulden, 1820. 1 stuk.

60

Notariële akte van scheiding en deling , tussen Maaike Bokkes Moolenaar,
winkelierse te Ballum, en de diakonie te Ballum van de landerijen in de
nalatenschap van Geert Jacobs Nagtegaal, winkelier te Ballum, 1850. 1 stuk.
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61

Onderhandse akte van ruiling in eigendom van verschillende perceeltjes
bouw- en hooiland te Ballum (zes achtendelen) tussen Arjen Arjens Nobel,
landbouwer te Hollum, en de diakonie te Ballum, 1861. 1 stuk.

62

Onderhandse akte van verkoop door Jacob Arents Barf, arbeider te Hollum
van verschillende perceeltjes bouw- en hooiland (een achtendeel) te Hollum,
aan de diakonie te Ballum, 1864. 1 stuk.

63

Ingekomen brief van het classicaal bestuur te Dokkum bij de kerkenraad
waarin toestemming wordt verleend tot de aankoop van land voor de
diakonie voor de financiering van het herstel van de beschadigde woning
van de verkoper, 1864. 1 stuk.

64

Onderhandse akte van scheiding van percelen bouw- en hooiland, verkregen
uit een publieke verkoop op 5 en 19 april 1849, gelegen te Ballum, tussen
Jan Abrahams de Boer, landbouwer te Ballum, en de diakonie te Ballum,
1873. 1 stuk.

65

Onderhandse akte van verkoop door Andries Jans Molenaar, landbouwer te
Ballum, Sipke Sipkes de Jong, bakker te Nes, en Andries Sipkes de Jong,
bakker te Nes, van een perceel bouwland in Noordhiem te Ballum (Ballum
A1017) aan de diakonie van Ballum, 1875. 1 stuk.

66

Ingekomen brief van het classicaal bestuur te Dokkum bij de kerkenraad van
Hollum en Ballum, waarbij deze gemachtigd wordt tot het aangaan van een
ruiling van landen van de diakonie te Ballum met diverse andere eigenaren,
1889. 1 stuk.

67

Bewijs van toedeling aan de diakonie van Ballum van een aantal percelen
weiland en water uit de verdeling van de markgronden van Hollum en
Ballum volgens de akte van scheiding van 21 december 1901, 1901. 1 stuk.

68

Bewijs van verkrijging van een aantal percelen door de diakonie van Ballum
volgens de akte van ruilverkaveling van het blok ‘De Hollumer-Mieden’
onder Hollum, 1928. 1 stuk.

69

Ingekomen brief van het classicaal bestuur te Dokkum bij de kerkenraad van
Ballum waarbij deze gemachtigd wordt tot de verkoop van een perceel
grond van de diakonie van Ballum, 1936. 1 stuk.

70

Ingekomen brief van het classicaal bestuur van Dokkum bij de diakonie van
Ballum waarbij deze gemachtigd wordt een deel van het perceel C 502 te
verkopen, 1947. 1 stuk.

4

71

huizen

Ingekomen brief bij de diakonie van Ballum van de ontvanger der
belastingen te Ameland inzake het jaarlijks indienen van een staat van
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huizen voor het verkrijgen van vrijstelling van het betalen van grondlasten,
1826. 1 stuk.
72

Ingekomen brief bij de kerkenraad van Ballum van Gedeputeerde Staten van
Friesland waarin afwijzend wordt gereageerd op het verzoek tot verkoop
van woonhuis van de diakonie te Ballum, 1840. 1 stuk.

73

Ingekomen brief van het classicaal bestuur te Dokkum bij de kerkenraad van
Ballum waarbij deze gemachtigd wordt tot verkoop van twee huizen van de
diakonie van Ballum, 1923. 1 stuk.

B

financiën
1

obligaties, schuldbekentenissen, schenkingen

74

Akte van schuldbekentenis door Hendrik Thijssen Barth als diaken van
Ballum aan de erfgenamen van Andries Meinderts en Beatrix Cornelis te
Ballum van 418 carolus gulden vanwege de aankoop van vier agtendelen
land in de Ballumer miede, 1755, met kwitering van de schuld, 1755, 1756.
1 stuk.

75

Kennisgevingen van conversie voor armenkassen en pieuse gestichten van
afschrijvingen van ingeschreven kapitalen van f 800,00 en f 400,00 ten
behoeve van de diakonie van Hollum en Ballum van het oude Grootboek
der Publieke Schuld naar het nieuwe Grootboek der Uitgestelde Schuld,
1815. 2 stukken.

76

Stukken betreffende de schenking onder voorwaarden van een inschrijving
op het grootboek Nationale Schuld door Campegius Cornelis van der
Straten aan de diaconie te Hollum, 1872-1873, 1881. 1 omslag.

77

Bewijzen van gedane afschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld
van ingeschreven kapitalen door de diakonie van Ballum, 1872, 1876, 1892,
1897, met aantekeningen van rentebetalingen, 1872-1934. 4 stukken.

78

Borderel van hypothecaire inschrijving van een akte van schuldbekentenis
met hypotheekstelling ten laste van Keimpe Klazes Molenaar, landbouwer
te Ballum voor f.350,00 ten voordele van de diakonie van Ballum, 1878. 1
stuk.

79

Notariële akte van schuldbekentenis door Gerrit Gerrits Bakker te Ballum
aan de diaconie te Ballum van f.150,00, 1895. 1 stuk.

80

Ingekomen brief van het classicaal bestuur te Dokkum bij de kerkenraad van
Hollum en Ballum, waarbij deze wordt gemachtigd tot het aangaan van een
geldlening voor de egalisatie van twee percelen land van de diakonie van
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Ballum en dat uit de meerdere opbrengsten van deze percelen na egalisatie
de lening wordt afgelost, 1916. 1 stuk.
81

Notariële akte van schuldbekentenis door Keimpe Klazes Molenaar te
Ballum aan de diaconie te Ballum van f.325,00, 1878, met aantekening
inzake aflossing, 1923. 1 stuk.

82

Onderhandse schuldbekentenis door de diakonie van Ballum aan D. Klip te
Ballum voor f.1000,00, welk bedrag geschonken wordt aan de kerkvoogdij
te Ballum voor de restauratie van het kerkgebouw te Ballum, 1954. 1 stuk.

83

Stukken betreffende goedkeuringen van het Provincial Kerkbestuur inzake
schenkingen door de diakonie te Ballum uit haar batige saldi aan de
kerkvoogdij, 1941-1956. 1 omslag.

2

administratie

84-85

Registers van ontvangsten en uitgaven van de diakonie te Ballum, 17351802, teven registers van uitgaven ten behoeve van de armen, 1746-1802. 2
delen.
84 1735-1772 (ontvangsten en uitgaven),1746-1772 (armen)
85 1773-1802.

86-87

Registers van ontvangsten en uitgaven van de diakonie te Ballum, 18031935. 2 delen.
86 1803-1872
87 1873-1935.

88

Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven van de diakonie te Ballum,
1941-1948, 1952-1958, 1960. 1 omslag

89

Begrotingen van ontvangsten en uitgaven van de diakonie te Ballum, 19571960. 1 omslag.

90

Kasboek van ontvangsten uit collectes voor de diakonie te Ballum, 19501982. 1 deel.

III

Archief van de diakonie van Hollum
A bezittingen
91

Akte van overdracht van drie obligaties aan toonder uit 1699 (no. 1 ), 1682
(no. 18) en 1691 (no. 32) ten laste van Gedeputeerde Staten van Friesland
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met een totale waarde van 2000 carolus guldens door Willem Gijsbert
Schouten te Amsterdam als erfgenaam van Cornelis van Aalst, heer van
Zoetermeer en predikant te Calslagen en uit kracht van het testament uit
1741 van Cornelis van Aalst en zijn vrouw Johanna Colonius en legaat uit
1751 van de laatste, aan Sije Sjoerds, ouderling te Hollum, Hendrik Otte
Bart, diaken te Ballum en Sjoerd Pieters, diaken te Nes, met als voorwaarde
dat de obligaties niet verkocht mogen worden en dat de renteopbrengsten
ten voordele zullen komen van de armen van Ameland, 1756. 1 stuk.
92

Afschrift door schoolmeester D. Polet van een obligatie no, 32 aan toonder
uit 1691 van 1000 carolus guldens ten laste van Gedeputeerde Staten van
Friesland, waarvan het origineel bij de diakonie van Nes berust, 1757. 1 stuk

93

Overeenkomst tussen de kerkenraden van Nes, Ballum en Hollum inzake de
verdeling van de opbrengsten van de door Johanna Colonius, gehuwd
geweest met predikant Cornelis van Aalst geschonken obligaties ten
voordele van de armen, 1757. 1 stuk.

94

Afschrift door schoolmeester G. Gribberts te Hollum van een obligatie no.
18 aan toonder uit 1682 van 500 carolus guldens ten laste van Gedeputeerde
Staten van Friesland, waarvan het origineel bij de diakonie van Hollum
berust, 1758. 1 stuk

95

Bewijzen van gedane afschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld
ten behoeve van de diakonie te Hollum, 1872, 1873, 1876, 1920. 1 omslag.

96

Polissen van brandschadeverzekeringen op de goederen van de diakonie te
Hollum, 1887, 1888, 1914, met aantekeningen van verlenging, 1919, 1951,
1952. 1 omslag.

97

Liggers van de diakoniegoederen van Hollum, 1873, 1928. 1 omslag.

98

vervalt

B financiën
99-100

IV

Registers van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven van de diakonie
te Hollum, 1849-1949. 2 delen.
99 1849-1891.
100 1892-1949

Archief van de kerkvoogdij te Ballum
A correspondentie
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101

Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken van de
kerkvoogdij te Ballum aan en van het Provinciaal College van Toezicht en
de Generale Financiële Raad der Nederlands Hervormde Kerk, 1950-1955.
1 omslag.

B reglementering
102

Plaatselijk reglement voor de kerkvoogdij te Ballum, 1953. 1 katern.

C bezittingen
1

algemeen

103

Staat van inkomsten en uitgaven van de kerkvoogdij en diakonie te Ballum
over de jaren 1887-1891, behorende bij een aanvrage om een toelage uit het
fonds voor noodlijdende kerken en personen voor 1893, (1892). 1 stuk.

104

Liggers van de goederen, fondsen, inkomsten, lasten en schulden van de
kerkvoogdij te Ballum, 1941, 1952. 2 stukken.

105

Ingevulde vragenlijsten door de kerkvoogdij te Ballum inzake de opbrengst
van kerkelijke bezittingen ten behoeve van de vaststelling van de
herberekening van bijdragen aan de Centrale Kas voor de
predikantstraktementen, 1948, 1951. 2 stukken.

2

landerijen

106

Lijst van landerijen en huissteden bezwaard met grondrente ten behoeve van
de kerkvoogdij te Ballum, 1880. 1 stuk.

107

Bewijs van toedeling aan de kerkvoogdij van Ballum van twee percelen
weiland uit de verdeling van de markgronden van Hollum en Ballum
volgens de akte van scheiding van 21 december 1901, 1901. 1 stuk.

108

Akten van verpachting van percelen land door de kerkvoogdij van Ballum
aan diverse personen, 1940-1949. 1 omslag.
3

109

kerk en pastorie

Ingekomen stukken bij de kerkvoogdij te Ballum betreffende een toelage uit
het fonds voor noodlijdende kerken en personen voor het herstel van het
kerkgebouw te Ballum, 1922-1923. 3 stukken.
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110

Brief van het Staatsbedrijf der P.T.T., waarin gemeld wordt dat de pastorie
te Ballum aangesloten kan blijven aan het lokale telefoonnet, 1946. 1 stuk

111

Begroting van kosten van materialen voor het afbreken en opbouwen van de
pastorie te Ballum, z.j. 1 stuk.

D

financiën
1

begrotingen en jaarrekeningen

112

Begrotingen van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij van Ballum,
1882, 1942-1944, 1946-1957. 1 pak.

113

Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven van de kerkvoogdij van Ballum,
1941-1958. 1 pak.

2

114

115-123

124

V

financiële administratie

Register van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij te Ballum, 18271936. 1 deel
Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij te Ballum,
115
1958-1960
116
1960
117
1961
118
1962-1963
119
1964
120
1966-1969
121
1970-1977
122
1977-1981
123
1981-1988
Voorschotboekje van de Coöperatieve Boerenleenbank voor de kerkvoogdij
te Ballum ten behoeve van rentebetalingen en aflossingen van een voorschot
van f.400,00, 1916-1928. 1 deeltje.

Archief van de kerkvoogdij Hollum
A reglementering
125

Plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke goederen van de
Hervormde Gemeente Hollum, 1875. 1 stuk.
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B personeel
126

Akte van aanstelling met instructie van J. Ferwerda, hoofdonderwijzer te
Hollum, tot voorlezer en voorzanger van de Hervormde Gemeente te
Hollum, 1874. 1 stuk.

C bezittingen
1

127

algemeen

Ligger van de kerkelijke goederen van de kerkvoogdij te Hollum, 1952. 1
stuk.

2

huizen en landerijen

128

Overeenkomst van verdeling tussen de kerkvoogden van Hollum en de
overige eigenaren van de tienen en vijfen in Tjarre Miede met de
wederzijdse verplichting in geval van verstuiving elkaar te helpen met het
opbrengen van wier om het land te bewaren, 1725. 1 stuk.

129

Onderhandse akte van verkoop door Pieter Alderts Visser, boerenknecht te
Hoorn (NH) aan Driewes Kempes van der Laag, rustend zeeman, en zijn
vrouw Elisabeth Klasen Bakker te Hollum van twee achtendelen land in
Egbert Heeres Twiere in de Hollumer Mieden met terplanden, waarvan één
op de Iemduinen in de Wester Miede en de ander verdeeld in twee halve
waren, waarvan één op de Akkkers en de andere in de Ooster Miede, 1829
(in tweevoud), met aantekening dat deze landen met vier terplanden in het
Oosterhiem door ruiling eigendom zijn geworden van de kerkvoogden te
Hollum, z.j. 2 stukken.

130

Onderhandse akte van verkoop door Klaaske Hendriks Dok, boerin te
Hollum en weduwe van Botte Wiebes Neij aan de kerkvoogden te Hollum
van vier terplanden onder Hollum in het zogenaamde Logis (Hollum, sectie
B 1108), 1838. 1 stuk.

131

Notariële akte van publieke verkoop door Jan Eeuwes Visser, kastelein te
Hollum en zijn vrouw Trijntje Jacobs van der Meij, Pieter Tjeerds van der
Meij, landbouwer te Hollum, Cornelis Tjeerds van der Meij, landbouwer te
Hollum en Jacob Janzen Ridder, landbouwer te Hollum van twee percelen
hooiland aan de kerkvoogden van Hollum, en vier percelen bouwland aan
Jacob Gerrits Brouwer te Hollum als gemachtigde voor Jacob Jobs Gorter,
koopvaardij-kapitein te Amsterdam, 1854. 1 stuk.
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132

Onderhandse akte van verkoop door Willem Cornelis van der Meij,
landbouwer te Hollum aan de kerkvoogden te Hollum van een perceel land
in Koudenburg onder Hollum (Ballum B 6691), 1859. 1 stuk.

133

Onderhandse akte van verkoop door Johannes Cornelis Bruin, landbouwer
te Hollum, als gemachtigde van Jan Doedes Gorter, landbouwer te Hollum
van een perceel land in de Kampen onder Hollum (Ballum B347) aan de
kerkvoogdij van Hollum, 1859. 1 stuk.

134

Besluit van het Provinciaal Collegie van Toezicht op de kerkelijke
administratie de kerkvoogden van Hollum te verzoeken alsnog koninklijke
goedkeuring aan te vragen van de aankoop van twee percelen land in de
kadastrale gemeente Ballum B 6691 en 347, aangekocht van respectievelijk
W.C. van der Meij te Hollum en J.C. Bruin te Hollum, 1859. 1 stuk.

135

Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van door de kerkvoogden van
Hollum gedane aankopen van twee percelen land, met begeleidend
schrijven, 1860. 2 stukken

136

Register van verhuurde landen en de huuropbrengsten daarvan van de
kerkvoogdij te Hollum, 1865-1877, en register van bezwaarde landen en
huizen te Hollum en Ballum en de jaarlijkse inkomsten daaruit van de
kerkvoogdij te Hollum, 1865-1892. 1 deel.

137

Opgaven van de belastbare opbrengst van ongebouwde eigendommen per
hectare van de landerijen op naam van de kerkvoogdij en algemene
armvoogdij van Hollum in het kader van de Wet op de Herziening van de
belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen, 1888. 2 stukken.

138

Register van bezwaarde landen en huizen te Hollum en Ballum en de
jaarlijkse inkomsten daaruit van de kerkvoogdij te Hollum, 1893-1925. 1
deel.

139

Onderhandse akte van ruiling tussen de kerkvoogdij te Hollum en Foppe
Pieters de Jong, aannemer te Nes en Pier Daniel Poelstra, notaris te Holwerd
van elk twee stukken buitenweide op ‘de Grie’ onder Hollum, 1914. 1 stuk.

140

Bewijs van verkrijging van een aantal percelen door de kerkvoogdij van
Hollum volgens de akte van ruilverkaveling van het blok ‘De HollumerMieden’ onder Hollum, 1928. 1 stuk.

141

Akte van verhuur door de kerkvoogdij van Hollum van percelen landaan
verschillende personen, 1939. 1 stuk.

142

Concept-notariële akte van verkoop door de kerkvoogdij van Hollum en de
kerkvoogdij van Ballum aan Barend Willems Nobel, veehouder te Ballum,
van een perceeltje grond, deel uitmakende van het perceel Ballum A6582,
1948. 1 stuk.
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3

kerk en pastorie

143

Besluit van het Provinciaal College van Toezicht op het beheer van
kerkelijke goederen tot beschikbaarstelling van een kwitantie voor het
bedrag van de promesse van 1250 gulden uit hoofde van de helft van de
toegezegde subsidie aan de gemeente Hollum ten behoeve van kerkbouw,
met bijlage, 1879. 2 stukken.

144

Polissen met aanhangsels van brand- en stormschadeverzekering voor het
kerkgebouw en orgel te Hollum, 1882, 1894, 1930, 1957, 1971. 1 omslag.

145

Bestek en voorwaarden voor het verrichten van herstelwerk aan de kerk te
Hollum, 1930, met concept, 1929. 2 katernen.

C financiën
1

algemeen

146

Register van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij te Hollum, 17631835, met voorin ‘register van de Hollumer kerke landen en de opkomsten
van dien’, lijst van de verhuurde landerijen en overige eigendommen te
Hollum en Ballum en de te betalen huur door de met namen genoemde
huurders, 1764. 1 deel.

147

Register van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij te Hollum, 18361877, met ‘register der kerklanden en eigendommen’, lijst van de verhuurde
landerijen en overige eigendommen en de te betalen huur door de met
namen genoemde huurders, (ca. 1836). 1 deel.

148

Register van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij te Hollum, 18791925. 1 deel.

149

Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij te Hollum,
1942, 1951-1953. 1 omslag.

2

150

overig

Ordonnantie van E.van Burmania inzake de betaling vanwege de ‘twaalff
off anders vroedtschap’ door de kerkvoogden van Hollum van 100 carolus
gulden ten behoeve van een tweede predikant, de betaling van de
schoolmeester te Hollum door de ‘twaalff’ van 45 carolus gulden, het niet
hoeven betalen door de kerkvoogden van de ‘ijzeren koeij’ ten behoeve van
de schoolmeester, het ten laste blijven van de kerkvoogden van de twee
grasingen ‘tot de voedinge’ en de betaling van tien carolus gulden vanwege
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de ‘twaalff’ ter suppletie aan de schoolmeester, 1695. Afschrift (20e eeuw).
1 stuk.
151

Besluit van het Provinciaal College van Toezicht over de kerkelijke
administratie dat de kerkvoogden van Hollum de jaarlijkse 100 gulden voor
de predikant te Nes dienen te blijven betalen, 1826. 1 stuk.

152

Brief van de burgemeester van Ameland aan de kerkvoogden te Hollum
betreffende de instelling van een rentegevend fonds voor weduwen en
wezen van predikanten door het Provinciaal Kerkbestuur en daarvoor een
bedrag beschikbaar te stellen, 1860. 1 stuk.

153

Notariële akte van schuldbekentenis onder hypotheekstelling van landerijen
te Hollum en Ballum met borderel van inschrijving in de hypothecaire
registers door de kerkvoogdij te Hollum aan de Spaarkas te Hollum van
f.3000,00, 1880, met aantekeningen van betaalde rente en aflossing, 18801899. 2 stukken.

154

Verklaring van ontvangst door de kerkvoogdij van Hollum van f.100,00 van
Cath. Visser-Gerritsen ten behoeve van het onderhoud van twee graven op
het kerkhof te Hollum, 1944. 1 stuk.

155

Verklaring van ontvangst door de kerkvoogdij van Hollum van f.300,00 van
Jan D. Ruygh te Hollum ten behoeve van het onderhoud van zes graven op
de algemene begraafplaats te Hollum, 1946. 1 stuk.

156

Doorslag van een brief inzake de verplichting van de kerkvoogdij van
Hollum tot de jaarlijkse betaling van f.100,00 ten behoeve van het
traktement van de predikant te Nes, 1946. 1 stuk.

Archief van de kerkvoogdij van Hollum en Ballum
reglementering
157

Reglement, uitgevaardigd door Willem Carel Hendrik Friso, prins van
Oranje en Nassau betreffende de verkiezing van kerkvoogden te Hollum en
Ballum, 1742, afschrift (18de eeuw). 1 stuk.

158

Overeenkomst tussen de kerkvoogden van Hollum, de kerkvoogden van
Ballum en de predikant inzake de regeling van de betaling van de predikant
door de kerkvoogden als gevolg van de jaarlijkse toelage van de predikant
vanwege de Staat en het kwijtschelden door de predikant van achterstallige
betalingen, 1815. 1 stuk.
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predikantsplaats
159

Liggers van predikantstraktementen, 1833-1954. 1 omslag.

160

Ministerieel besluit tot verhoging van de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van
het traktement van predikant J. Buijs te Hollum en Ballum, 1858. 1 stuk.

161

Ministerieel besluit tot verhoging van de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van
het traktement van de predikant te Hollum en Ballum, 1861. 1 stuk.

162

Koninklijk Besluit tot verhoging van de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van
het traktement van de predikant van Hollum en Ballum, met bijlagen, 1871.
3 stukken.

163

Gekwiteerde nota van predikant N.E. van Laer Dinckgreve wegens kosten
van verhuizing van Grolloo naar Ballum, 1883. 1 stuk.

registratie kerkelijke bevolking
164

Lijsten van stemgerechtigde lidmaten te Ballum en Hollum, 1895, 1899,
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1950. 1 omslag.

bezittingen
165

Koninklijk Besluit waarbij de Hervormde Gemeente van Hollum en Ballum
2000 gulden subsidie verkrijgen ten behoeve van het herstel van de kerk te
Hollum en de pastorie te Ballum, 1827. Afschrift. 1 stuk.

166

Bestek en voorwaarden voor ‘eenige vernieuwingen en reparatien aan de
Hervormde kerk en pastorie in de dorpen Hollum en Ballum’, (1829). 1
katern.

financiën
167

Jaarrekening van ontvangsten en uitgaven van de Hervormde Gemeente
Hollum/Ballum, 1960. 1 katern

168

Begroting van ontvangsten en uitgaven van de Hervormde Gemeente
Ballum, 1963, tevens jaarrekeningen 1960 en 1961. 1 katern.

169

Brieven van het Provinciaal College van Toezicht betreffende de
goedkeuringen van de jaarrekeningen 1954 en 1955, en de begrotingen voor
1956 en 1957 en een brief van de kerkenraad, kerkvoogdij en notabelen te
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Nes over de gemeenteavond en de invoering van een kerkelijke belasting in
verband met de geldelijke toestand van de gemeente, 1956. 1 omslag.
170

Staat van jaarlijks te betalen rente en aflossing van een lening van 3000
gulden bij de Spaarbank te Holwerd, 1880, met bijlage 1886. 2 stukken.

171

Stukken betreffende de betalingen uit quota en collecten aan de queastor van
de classis, 1939-1956. 1 omslag.

172-173

Kasboeken van ontvangsten uit collectes voor de kerkvoogdij, 1950-1990. 1
deel en 1 schrift.
172
1950-1982
173
1983-1990

Documentatie
174

‘Kerkblad van de Ned. Herv. Kerk van Ameland, 1989. 2 katerns

175

Kerkblad S.O.W., 1989-1996. 1 pak

176

‘In de Kring’, winterprogramma’s van de Doopsgezinde, Gereformeerde en
Hervormde Kerk, 1992-1995. 3 katerns

177

‘Waddenmare’, kerkblad van de hervormde en gereformeerde gemeenten,
1998-2005. 8 katerns

STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET
ARCHIEF NIET IS GEBLEKEN
178

Akte van verkoop door Bouwe Wijbrens en Crijnke Jochems te Ballum van
‘anderhalf agtendeel landt gelegen in de Ballumer miede en westwal
bestaende in tien stucke’ aan Jan Coulon en Crijnke Douwes te Ballum,
1751. 1 stuk.

179

Akte van schuldbekentenis van 221 carolus guldens door Sietje Tijmans te
Ballum aan de erfgenamen van Bouwe Wijbrens en Crienke Jochems te
Ballum vanwege de aankoop van ‘sekere westeinde huisinge met een stukje
land ten noorden’ en ‘een agtendeel bureland’ te Ballum, 1760. 1 stuk.

180

Akte van verkoop door de crediteuren van wijlen Crienke Jochems, weduwe
van Bouwe Wijbrens te Ballum van een ‘westeinde huisinge met een stukje
land te noorden’ en een ‘agtendeel bureland’ te Ballum aan Sietje Tijmans te
Ballum voor 221 carolus guldens, 1760, met kwitering van de koopsom,
1761. 1 stuk
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181

Akte van verkoop door Klaeske Hindriks, Trijntie Hindriks , Reijnder
Claesen en Claes Jansen als erfgenamen van Bouwe Broers van een akker
land in ‘Aebe Hiem benoorden het pakhuis tot Balm’ aan Reijnder Claesen
en Claes Jansen voor 40 carolus guldens, 1800. 1 stuk.
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