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Invt. Stuk Toegang 11 ** 

8386 949/8 

20-09-1841 

B???kma G. K. te Valom  , Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

5665  35 

18-03-1881 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, jaar 1881 (4) 

5665 6 
06-01-1881 

Barneveld Jan Lambertus Bestuurslid Nieuwe Dockumer Stoomboot Mij. , jaar 1881 Dossier (7)      

8375 716-3_3E 

22-07-184 1 

B??us?o?n? Cornelia Jacoba, Heerenveen is de plaats van waar opgezonden en Lemsterland is het Onderstands 

Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene 
transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

B…them J. te Morra staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 
uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

6283 1005 
03-09-1817 

Ba?aux A. G. Secretaris  van het Gemeentebestuur van Ooststellingwerf wordt vermeld op de Debet rekening van de 
kosten van  bestuur 1e Kapittel en ontvangt fl. 47-10-00 enz. jaar 1817 (5)   

6383 49 

05-05-1814 

Baaden Hendrik Fuselier bij de 1e Compagnie, de Chirurgijns van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie te 

Campen Tuinhout J. L. en Rauen S. A. ondertekenen een document dat eerstgenoemde niet bekwaam is voor den dienst 

wegens Vornitus Crusentus? enz.enz. jaar 1814 (1) 

6383 48 

05-05-1814 

Baaden Hendrik remplacant van Broersma Broer Annes, wordt genoemd in een document van de Commanderend 

officier van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie Pabst ….? te Kampen, die schrijft dat hij eerstgenoemde heeft 

doen vertrekken uit den dienst om zig te melden in Leeuwarden enz. jaar 1814 (1) 

6382 197 
14-04-1814 

Baaden Hendrik, ---- Rauen J. A. een attest van deze Chirurgijn  der 2e Klasse bij de Infanterie enz. dat de personen die 
volgen onbekwaam voor de dienst zijn en wel Heijnsius Arien Pieters, Kraayer Lieben Hendrik,  Baaden Hendrik, 

Vries de Pier Tjers en Ronner Johannes Riens enz. jaar 1814 (1 

6093 339 
23-04-1823  

Baagma Jouke Ottes,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente 
Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2) 

8257  61/15 

15-01-1840 

Baaijema J. J. en Visser P. R.  Miliciens over hen is een rapport ontvangen dat zij bij de gemeenschappelijke dispositien 

van 17/31 augustus enz. jaar 1840 (4) 

6394 257 deel 1 
31-03-1815 

Baaijma Jacob Jacobs hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 
Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 

onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 

ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 
Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 

door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 

enz. jaar 1815 (15) 

6628 722-B 

07-05-1814 

Baaijma Otte Jacobs, Huisman te Warns schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van 

Vriesland dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van 

het enz.  over de jare 1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27) 

6711 248 blz. 3 
07-09-1822 

Baaima Gaele Ottes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van 

het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen 

Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6711 248 blz. 4 

07-09-1822 

Baaima Gaele Ottes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van 

het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen 
Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6711 248 blz. 5 

07-09-1822 

Baaima Gaele Ottes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van 

het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen 
Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6711 248 blz. 2 

07-09-1822 

Baaima Geele Ottes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van 
het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen 

Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6101 1311  

16-12-1823 

Baaima Geele Ottes te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder 

of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en 
hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

6241 36 

27-01-1814 

Baaima J.---- Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit 

van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de 
weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal 

van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  

Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Coudum  hoe zij van hunne Maire 
Keuchenius G (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar 

moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. enz.  tevens een staat van uitgaven der 

genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , 
Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7) 

6241 36 

27-01-1814 

Baaima R. J.---- Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, 

Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe, Vries de B. G., Boelsma H. J., Groenhof H. G.,  
Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter 

Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van 
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den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Coudum  hoe zij van hunne 

Maire Keuchenius G (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen 

bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. enz.  tevens een staat van 

uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? 
Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7) 

6081 359 

10-04-1822 

Baak Jan---- Berkenbosch Blok Symon en door de Commissaris van Politie van Scheveningen de heer Varkevisser 

Cornelis afgegeven eigendomsbewijs aan voornoemde wegens de geborgen goederen  van het  verongelukte schip de 
Jonge Dirk Koek  gevoerd door de Stuurman Baak Jan en onderste boven is komen aandrijven op Ameland enz. jaar 

1822 (2) 

6026 595 

02-09-1817 

Baak van A. de erfgenamen staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan 

reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der 
Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4) 

6683 2 deel 1 

Blz. 11 
04-01-1819 

Baak van J. H. Ouderling te Heusden tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord Braband als 

volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e 
december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter 

vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 

worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te 
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2, 20 

04-01-1819 

Baak van J. H. te Heusden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 

zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 10 

06-02-1824 

Baak van J. H. te Heusden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 
enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 21 
06-02-1824 

Baak van J. H. te Heusden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 

enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 1 

Blz.14 
16-01-1822 

Baak van J. H. te Heusden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk 
Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 

Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies 

incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2 

blz. 21 

16-01-1822 

Baak van J. H. te Heusden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk 

Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 
Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies 

incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6671 54 blz. 22 
22-01-1818 

Baak van J. te Heusden Oud Ouderling Classis van Heusden wordt vermeld in een document dat de Commissaris 
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk 

in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 10 
22-01-1818 

Baak van J. te Heusden Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken 
der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge 

van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 

(5) dossier (24) 

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Baak van J. te Heusden Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de 

voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6093 339 
23-04-1823 

Baakema Rink Baukes,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de 
gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2) 

6402 

 

922-1+5 

09-12-1815 

Baaker G. A. Murcaij staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der 

NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij 
wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. 

jaar 1815 (2)  Document (13) 

6050 

 

670 

17-09-1819 

Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor Hartmans H. D. 

(Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip gestrand 
bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide 

Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op 

genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  
Heezes A. Commies, Swart de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en 

accijnsen en namen van bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd 

Sijtzes, Post Weeltje Arends,  Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros 
van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en 

Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans 
Durk Hartmans  enz.   jaar 1819 (7) 

6713 1 

00-00-1823 

Baakman H. Med. Doctor te Amsterdam,  Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord 

Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, 

Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7) 

5990 610 

03-08-1814 

Baaksma B. tot Commies Ontvanger te Blokzijl is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij 

Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Baaksma Klaas Gerbens 56 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolom informatie van 

hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden 



bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te 

Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Baal ter Bruin 193 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 

het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 

1841 (7) 

6240  1100 
15-11-1813 

Baalen van Hendrik Aukes-----  Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door 
hem ondertekend , Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes 

Homme en Douwes Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje  genaamd reparatie de som 

van 3350 franc enz, waar voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, 
Schroor Durk Gurbes,  Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters,  Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga  van Jan 

Ottes   enz. enz. jaar 1813 (6) 

3594 Map 88-B 
1876--1878 

Baam v.d. J. D. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat 
zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd 

daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te 

Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat 
enz. jaar 1877 (3) 

6025 541 

15-08-1817 

Baan Cornelis wonen de te Sliedrecht  aannemer van het bezinken van den kop aan de buitenzijde enz. enz. te Ameland 

zijn borgen zijn Schram Jan te Sliedrecht en Visser Adriaan Azn.   jaar 1817 (3) 

6274 891 
15-10-1816  

Baan of Laan van der J. weduwe van Schaaf H., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de Stad 
Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en 

geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4) 

6424 584 
02-12-1817 

Baan v.d. A. B. 26 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Baan v.d. Albert Jacobs 61 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage 

van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

3594 Map 88-B 

1876--1878 

Baan v.d. D. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij 

alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd 
daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te 

Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat 

enz. jaar 1877 (3) 

6242 90 

04-02-1814 

Baan v.d. de weduwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan 

van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds 

door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse 
hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23) 

8220   1137/13, 2 

06-11-1839 

Baan v.d. J. D. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het 

indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 

1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, 
Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8308 1070-8 

365-407 
28-10-1840 

Baan v.d. J. D. te Parrega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 
aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

8386 949/19 
20-09-1841 

Baan v.d. J. F. te Hindeloopen,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn 
en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de 

maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6277 30-15 
09-01-1817 

Baan van de Auke D. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige 

duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 

(5) dossier (19) 

8350 171-5A 
19-02-1841 

Baan van der F. A. hij is opgenomen in de maand december als bedelaar kolonist, zijne geboorteplaats Benedenknijpe 
heeft hij nimmer verlaten uigtgezonderd dat hij van 1825-1840 bij het regimet enz. jaar 1841 (4) 

8375 716-3_2d 

22-07-184 1 

Baan van der Fredrik Aukes de Gemeente Schoterland is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde 

wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie 
Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de 

Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3E 
22-07-184 1 

Baan van der Fredrik Aukes Heerneveen is de plaats van waar opgezonden en Schoterland  is het Onderstands 
Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene 
transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8285 623-24 

22-06-1840 

Baan van der Jan Douwes verlofganger der Militie behoorende tot het 1e batt. der 3e afd. Infanterie is met zijn 

verlofpas uitgereist als wenschende gebruik te maken van enz. omdat hij niet in staat is door handen arbeid in zijn 

behoeften te voorzien enz. jaar 1840 (3) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Baan van der Jetze D. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het 

inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden 

enz. jaar 1840 (1) dossier (5) 



8285 614-8 

18-06-1840 

Baan van der N. R.  door zijn overlijden is zijn functie als Controleur vacant geworden en de ontvanger stelt voor om in 

desselfs plaats te benoemen Reitsma Marten Hendriks thans provisioneel schoolonderwijzer te Scharnegoutum enz. jaar 

1840 (3) 

6089 1155 
11-12-1822 

Baan van der N. R. , ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November 
gehouden  vergelijkend examen  voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder 

worden er  een tal van stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig 

gedrag enz. enz.  verder worden er genoemd de onderwijzer  , Slageren van B. M.,  Maan van der L. ,  Wassenaar J. T., 
Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. ,  Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen 

van der T.,  Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een 

heel verhaal daarover. Jar 1822 (10) 

6062 601 
04-09-1820 

Baan van der Namme Rintje  Hij is aangesteld als onderwijzer der jeugd te Goingarijp  en de functie werkelijk aanvaard 
op 7 augustus. Jaar 1820 (1) 

6063 684 

04-10-1820 

Baan van der Namne  Rintjes , Onderwijzer der Jeugd te Goingarijp, zijn naam moet zijn Baan van der Namne  Rintjes 

i.p.v. het foutief genoteerde bij zijn examen enz. enz. jaar 1820 (1) 

6872 07-04-1825 

9-B 

Baan van der Nanne R. van beroep Schoolonderwijzer te Goingarijp aan zijne Majesteit gepresenteerd request 

betreffende zijn jaarwedde van een honderd guldens enz. jaar 1825 (3) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Baan van der Nanne Rintjes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere 

Scholen (4 kolom info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6060 513 

22-07-1820 

Baan van der Rintje Namles, bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd te Goingarijp, ook genoemd de 

schoolopziener Visser H. W. C. A. en hij zijn post heeft aanvaard jaar 1820 (1) 

8093 565/6 

11-06-1838 

Baan, de Gerrit Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Breda. Fuselier Overleden te Muntok (Id) 1836,  (3) 

totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6418 248-b 3e  

bat 3e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Baansdtra Teunis Pols 329 is zijn volgnummer bij het Depot en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met 
groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 

1841 (4) 

8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Baanstra C. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele 
Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn 

geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

6838 7-A bijl.2  

Mannen  

Huis Justitie 
26-03-1824 

Baanstra Dirk R., 102 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 

hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 
wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 

gevangenen (48) 

6838 7-A bijl.1  

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Baanstra Dirk R., 135 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest 
geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het 

getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata 
enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Baanstra Jelle pols (Pals?) 335 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 

Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan 

enz. jaar 1841 (5) 

6419 287-A_ 3e  
Compagnie 

23-06-1817 

Baanstra Jelle wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. 
Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 

kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het 

Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3) 

6383 75 
23-04-1814 

Baanstra Ruurd P. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de 
staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken 

no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 

26) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Baanstra Teunes Pols 538 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-E 

3e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Baanstra Teunis J?. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de 

depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolom informatie der 
Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof 

absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Baanstra Teunis Pals (Pols?) 329 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat 

van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 

Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan 

enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-A  
 11e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Baanstra Teunis Pols * Idskenhuizen wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het 
Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner 

Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 



6418 248-A  

 11e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Baanstra Teunis Pols * Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner 

Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

9725 Deel 2  

Blz.53 

00-00-1884 

Baantjer Jan naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.52 

00-00-1884 

Baantjer Jan naar Sundsvall,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.50 

00-00-1884 

Baantjer Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2) 

9186 244 
05-03-1918 

Baantjer Jane, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 

3700 15-C, 9-16 

04-02-1837 

Baantjer Janke Alberts, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente 

Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 
opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Baantjes Albert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 (5) 

6028 795 

11-11-1817 

Baantjes J.---- Pieters P. weduwe van Baantjes J. te Harlingen een rekwest aan Z. M. ingediend enz. jaar 1817 (1) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

Baantjes Jane, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

6632 1276 1e blz.  

van kolom 
14-10-1814 

Baar de Gerlof, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Baar J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat 

hun schepen met lege vracht terug moeten en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 
verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) 

dossier (15) 

6840 36-A 

22-04-1824 

Baard  Lijst met  340 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen 

en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Is niet geïndexeert wegens bijna niet te lezen. Jaar 1824 
(8) 

6056 193 

18-03-1820 

Baard aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland 

en Noord Braband jaar 1820 (2)  

9183 756 

03-05-1916 

Baard Alexander Francois,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van 

bestemming,  jaar 1916 (4) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Baard Joost 82 is zijn volgnummer en Delft  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 
11 kolom vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave 

behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van 
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6864 60-C-7 

13-01-1825 

Baard van Sminia Hobbe, te Bergum, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

8308 1062-14 
27-10-1840 

Baard van Sminis Hobbo en Limburg Stirum Louis Gaspard Adrien (Grave van ) de openstaande vacatures in de 
Tweede Kamer van de Staten Generaal worden door hen  vervuld enz. jaar 1840 (3) 

8309 1102-12 

06-11-1890 
 

Baard W. H. staat vermeld op een document betreffende een bekeuring op de wet op de Turf het betreft een onderzoek 

enz. Heerenveen jaar 1840 (4) 

6851 24-D 

17-08-1824 

Baard,----- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een 

ziekte in 1824 in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons 

, Hylaard,  en Beers Jaar 1824 (3) 

6839 6-A 

09-04-1824 

Baard, Lijst met 18  namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het 

nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (7) jaar 1824 

8280 526-1, 40,2 

22-05-1840 

Baarda  E?. W. de weduwe te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolom  informatie o.a. de woonplaats  

van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle 

gemeenten van Friesland  (123) 

6070 424-3 

25-05-1821 

Baarda A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6242 97 

09-02-1814 

Baarda Age , Koopman van beroep, Onderwerp een request en  in 1811 heeft hij voor 375 guldens geleverd aan de 

Armvoogdij te Stiens geleverd, dat deze wanbetaling enz. Stuk is ondertekend door de Schout van de Gemeente Stiens 

de heer Porte Meindert Jans jaar 1814 (3) 

6623 284 
19-01-1814 

Baarda Age van beroep Koopmarn wonende te Stiens schrijft en ondertekend een brief aan de Rijks Baron van het 
Departement Vriesland dat hij wegens geleverde Winkelwaar aan het Armenhuis aldaar voor 375 caroli guldens heeft 

geleverd maar na herhaalde aanvraag om betaling enz. jaar 1814 (1) 



6060 480 

06-07-1820 

Baarda Age, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Baarda Age, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 
1822 (2)  alles (13) 

9183 1198 

05-08-1916 

Baarda Atte, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juli met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6830 18-A blz. 3 
21-01-1824 

Baarda Cornelis W. Wd. te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen 

en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te 

betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Baarda D. E. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij 
alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat 

zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

6390 19 
08-12-1814 

Baarda D. J. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm 
behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. 

maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen 

soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Baarda Engele 385 Tjerkwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 

1841 (7) 

6424 609 

10-12-1817 

Baarda F. J. 16 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

3594 Map 88-C 
1876--1878 

Baarda G. H.(of G. A.) Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland 
betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat 

sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door 

Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst 
wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3) 

6255 272 

18-03-1815 

Baarda G. S. ondertekend samen met de andere leden van de Raad der Gemeente Menaam een document betreffende 

de oude schulden van de Armen van Beetgum enz. jaar 1815 (2 

6087 936 
11-10-1822 

Baarda Gerlof Sijbes---- Jacobs Klaas (de weduwe van) te Menaldum  van haar een reclamatie tegen te hoge aanslag 
wegens  haren Landerijen  en heeft zij tot taxateur benoemd Baarda Gerlof Sijbes wonende te Menaldum enz. jaar 1822 

(1) 

6623 205 

31-10-1813 

Baarda Gerlof Sipkes staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van 

Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes 
met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald 

Enz. jaar 1813 (5) 

6623 60 
31-12-1813 

Baarda Gerlof Sipkes, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling 
overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft 

niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4) 

6250 968 
14-10-1814 

Baarda Gerlof Sipkes, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas 
en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 

enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 ) 

6624 148 

01-02-1814 

Baarda Gerlof Sybes---- Meulen van der Auke Bauwes Mr. Bakker te Menaldum ondertekend een brief  dat hij door de 

heeren Commissaris Generaal benoemd en aangesteld om de functie van Schout waar te nemen zolang de Schout 
Schwartzenberg en Hohenlansberg  Georg Frederik  Baron thoe, maar dat daarvoor nimmer opgeleid is en zijn 

kostwinning Bakker zijnde dit niet enz. maar hij neemt de vrijheid voor te dragen de heer Baarda Gerlof  Sybes jaar 

1814 (2) 

8210 966/7 en  

881/14,7>> 

27-08-1839 

Baarda H. l. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6060 480 

06-07-1820 

Baarda H. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

Baarda H. S. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 
moeten betalen in het  jaar 1819 (3). S,HG. S.H. S. 

6034 398 

30-05-1818 

Baarda H. S. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-4 

25-05-1821 

Baarda Hessel hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 

geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6261 900-3 

04-09-1815 

Baarda Hessel S. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier 

van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 

1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6082 453 
03-05-1822 

Baarda Hessel S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 



6259 746-b 

18-07-1815 

Baarda Jan  veldwachter van Almenum wegens het o.a. transporteren van Sprait Joh’s  naar het Blokhuis , hij wordt 

vermeld op een specifike Staat der schulden van de Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene  uitgaaf der 

Gemeente voor den dienst over 1815 (2) 

6261 897-9 
02-09-1815 

Baarda Jan Feikes te Almenum ,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven 
van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor 

Tractementen der School Onderwijzers ),  jaar 1815 (2) (9 

6261 897-8 

02-09-1815 

Baarda Jan Feikes te Almenum,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven 

van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor 
Tractementen aan Dorpsregters ), akte jaar1815 (2) (9 

6261 896-21 

02-09-1815 

Baarda Jan Feikes Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige 

district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer 
Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 

enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24) 

6840 36-A  
blz. 42 

22-04-1824 

Baarda Jan J. Wolkammer van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen 

over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, 

Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6261 897-5 
02-09-1815 

Baarda Jan,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke 
het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten 

over 1811), akte jaar1815 (2) (9) 

6254 182 
20-02-1815 

Baarda Johannes S. Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt wegens 
gerequeerde paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8) 

9181 1413 

06-08-1915 

Baarda Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9725 Deel 2  
Blz. 192 

00-00-1899 

Baarda Klaas, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1899 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Baarda M. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-2 

25-05-1821 

Baarda Marten R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8077 

 

264, 257/17 

15-03-1838 

Baarda Otto Sjoerds Makkum Matroos op de Jonge Dirk, jaar 1838 

6077 1044 
27-12-1821 

Baarda Petrus---- Popta Hendrik Jacobs er wordt kennis gegeven aan den Gouverneur dat hij is overleden op de 28e der 
verlopen maand en de school te Surig vacant geworden is en dat die post wordt vervuld door Baarda Petrus te 

Almenum jaar 1821 (1) 

6830 18-A blz. 14 
21-01-1824 

Baarda Rienk te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen 

van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en 

een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

8280 526-1, 23 
22-05-1840 

Baarda S. A. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolom o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van 
Friesland  (123) 

8375 708-5_23a-v 

20-07-1841 

Baarda S. A. te Stens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. 

V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van 

de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Baarda S. A. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 23,2 
19-06-1840 

Baarda S. A. te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolom 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8386 949/23 

20-09-1841 

Baarda S. A. te Stiens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand 
Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/23 

20-09-1841 

Baarda S. A. te Stiens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand 
Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Baarda S. G. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

5663 

 

1 

30-03-1898 

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 
 

30 
20-04-1899 

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 

 

17 + 14 

08-04-1897 

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 



5664 

 

20 

10-05-1900 

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 

 

296 

16-04-1903 

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 
 

375 
01-04-1910 

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

9126 1043-26 

1879/1880 

Baarda Siek Simon te Metslawier Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 

jaar 1879 (3) 

9134 1081-26 
19-04-1883 

Baarda Siek Simon te Metslawier; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

9185 1144 

05-09-1917 

Baarda Sietse, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., 
jaar 1917 (5) 

8214  1024/26+27 

07-10-1839 

Baarda Sijbe Gerlofs---- Koopmans O. Veearts 1e Klasse schrijft in een door hem ondertekende brief dat bij  Baarda 

Sijbe Gerlofs van beroep Landbouwer  onder Menaldum twee jonge runderen onderzocht en is aangetast door een 
ziekte enz. jaar 1839 (9) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Baarda Wiebe Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het 

Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van 
Manschappen (met 8 kolom informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 

december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van 

geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

6378 41 

03-12-1813 

Baarden Dourlag ---- Stellingwerf Broer Durks wonende te Nijehaske 47 jaar meld zig vrijwillig aan om de vijand over 

onze grenzen te jagen enz.  hij heeft 6 jaar gediend bij de Heer Prince van Oranje als soldaat in het Regiment van Z. H. 

de Prins Baarden Dourlag (Prins van Baden Dourlag)  enz. enz. jaar 1813 (2) 

8386 951/7 
25-09-1841 

Baarderadeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst 
oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Baarderadeel----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841   

6097 740 
11-08-1823    

Baarderadeel wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van 
Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 

(2) 

6406 175-1+8-9 
09-04-1816 

Baarendsma Andries Jans staat vermeld in een document met 8 kolom informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 
Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly 

Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig 

enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  
(3)  Dossier (11) 

9189 984 

22-08-1919 

Baarn, ---- ANWB , een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een verkeersbord (Wegwijzer) aan de 

Rijksweg Leeuwarden naar Groningen  ten oosten van Zwartkruis aan het begin van de weg naar Veenklooster , met 
een tekening (Blauwdruk) met de situatie ter plaatse, en een voorbeeld bord ( Model-Wegwijzer zoals er geplaatst gaat 

worden met de plaatsnamen   Lage Vuursche, Baarn, Amersfoort , Utrecht , Laren,  Huizen paal no. 2017. jaar 1919 

(14) 

6281 529-3, 5 
19-05-1817    

Baars W. A. hij is debiteur van  district Wonseradeel  en komt voor in een document Observatien van den Onderprefect 
van het Arrondisement Sneek  op de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel enz. jaar 1817 (4) dossier (9) 

8370 602/8 

21-06-1841 

Baars Wigger Arn.,  Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met 

hun gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7) 

6395 428 
12-05-1815 

Baars Wiggert Arnoldus voorgedragen tot Luitenant Quatiermeester door de Luitenant Collonel voor het 4e Bataillon 
Landstorm in het Arr. Sneek enz. jaar 1815 (1) 

9180 264 

06-02-1915 

Baars Wolter Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8300  922/15 
16-09-1840 

Baars, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer  openbare school  te Koudum,  en hunne beoordeling 
in de te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, 

Hoekstra, Jansen, Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, 

Smith, Snijder, Sterringa,  v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander 
voornamen, jaar 1840 (9) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Baarslag Egbert 357 is zijn volgnummer en Hardenberg zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een 

Staat met 11 kolom vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 

Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met 

een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof 

van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6257 410-2 
28-04-1815 

Baarsma Aise H. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, 

Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 

achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , 
Jaar 1815 (2) dossier (17) ) 

5664 

 

372 

01-04-1910 

Baarsma G. Birdaard Schip de Tilly, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

8359 376-4B 

17-04-1841 

Baarsma Hendrik A. te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij misschien 

aanspraak mag maken op een post als Commies, Tolgarder, Sluiswachter of iets dergelijks enz. jaar 1841 (4) 

8359 376-5, 1, 2 

17-04-1841 

Baarsma Hendrik Aises * 1805 wordt vermeld in een document met 12 kolom informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd, 

hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. 
genaamd Staat van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op 

bijgevoegde Staat enz. jaar 1841 (7) 



8359 376/5 

17-04-1841 

Baarsma Hendrik Aises te Leeuwarden, Handgeschreven Sollicitatiebrief  voor de functie van Commies bij de 

belastingen te Leeuwarden, met zijn handtekening,  jaar 1841 (9)  

5664 

 

162,   8 

27-02-1917 

Baarsma L. Zwaagwesteinde Schipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

8211 983/7 
Deel 1 

24-09-1839 

Baarsma R., 36 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en 
debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 

1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

8377 775/1 
07-08-1841 

Baart Carel Jan van Slangenburg----- Brouwer Johan Willem , Boekverkoper te Leeuwarden, een  handgeschreven brief 
met zijn handtekening , Brouwer Trijntje,  Brouwer Jacobus,  Brouwer Anna Juliana gehuwd met Baart Carel Jan van 

Slangenburg kunstschilder te Utrecht  zijn allen erfgenamen van hunne broeder  Brouwer Pieter Vroumans,  onderwerp 

;  Recht van successie jaar 1841 (3) 

6628 798 
23-06-1814 

Baartes Auke in leven gehuwd met Jentjes Klaaske----Veenstra T. S. en Veer van der G. R. als ondergetekenden in 
qualiteit als hier toe versogt door Jentjes Klaaske weduwe van Baartes Auke woonachtig onder het behoor van 

Heerenveen dat zij door het overlijden hare man met hare 4 kleine kinderen in de grootste armoede is gedompeld enz. 
getekend te Akkrum jaar 1814 (1) 

6843 20-A 

Bladzijde 4 

21-05-1824 

Baartes Rinderd de erven verhuurders en Hofman A. B. Arbeider Huurder te Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de 

bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), 

Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

9180 264 

06-02-1915 

Baas Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9184 155 

03-02-1917 

Baas Andries, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 
(4) 

8356 307-19 

29-03-1841 

Baas Antje Hendriks ---- Holtrop IJde IJpes komt voor in een document met als onderwerp dat Baas Antje Hendriks en  

Poutsma Lijkle Sakes bij het Arrest op de goederen van eerstgenoemde wegens een schuld aan huur bij beide tezamen 
f. 550.=  verder een document tegen de uitbetaling der verkogte goederen van  Holtrop IJde IJpes te Delfstrahuizen als 

borg voor Ketellapper Jochum Berends van beroep veenman te Rotsterhaule enz. jaar 1841 (6) 

6630  1017B, 

 blz.  2 
22-08-1814 

Baas Barteld Bartelds staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en 

plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A,  
blz. 2 

22-08-1814 

Baas Barteld Bartelds wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 
vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening 

der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat 

betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6242 124-10 
19-02-1814 

Baas de Christoffel hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 16-4 wegens reiskosten ten dienste van de 
Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6842 3-A 

11-05-1824 

Baas Dirk Foppes---- Duiff Riets Reinders huisvrouw van Baas Dirk Foppes te Hindelopen, onderwerp de nalatenschap 

van haar moeder Heijes Jarig Sierds overleden in 1823 , jaar 1824 (4) 

6830 18-A blz. 30 

21-01-1824 

Baas Dirk Foppes te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 

verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen 

en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te 
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6000 586 

21-06-1815 

Baas Frederik Hendriks te Luinjebert  wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)  met aantal 

dienstboden, bedrag aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4) 

6249 828 
06-09-1814  

Baas H. L. ondertekend samen met de Schout en leden van de Gemeente Langweer----- Weide van der Gijsbert bode 
bij de schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van 

kan leven  en verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie  te Doniawerstal 

heeft genoten enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de 
Gemeente Langweer enz. jaar 1814 (2) 

6070 424-7 

25-05-1821 

Baas Hendrik Lucas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Baas Hendrik Lucas, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6630  1017B  

blz. 6 

22-08-1814 

Baas Jacob Bartelds staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en 

plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A 
 blz. 5 

22-08-1814 

Baas Jacob Bartelds wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 
vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening 

der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat 

betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6830 15-A_h 
17-01-1824 

Baas Jacob Jans te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in boete 
vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. 

jaar 1824 (2) 

8257  69/20, 2 
nummer 23 

20-01-1840 

Baas Klaas Wiegers de weduwe te Rotserhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen 
genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine 

partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de 

Grietenij Schoterland met 7 kolom informatie enz. jaar 1840 (6) 

6047 379 

03-06-1819 

Baas Otte J. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

8257  69/20, 1 

nummer 73 

Baas Roelof H. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie 



20-01-1840 d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolom informatie zoals Situatie der Huisgezinnen 

Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1839 (6) 

6055 140 

26-02-1820 

Baas Roelof Hendriks  ---- Boer de A. Y.  Deurwaarder bij de belastingen en hij verzoekt de goeuveneur toestemming 

om de in beslag genomen goederen van Baas Roelof Hendriks  te Tjallebert te mogen verkopen enz. jaar 1820 (1) 

8061 
 

263/11223 
22-12-1837 

Baas Roelof Hendriks Politiebeambte, jaar 1837 

7974 

 

94/10                 

27-01-1837 

Baas Roelof Hendriks Tjallebert Veldwachter 

6257 410-3 
28-04-1815 

Baasma Rein Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 
twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, 

Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 

achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , 
Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Baastra Douwe Sjoerd 284 Bolsward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6243 191 

06-03-1814 

Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad 

Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een 

document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de 
kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale 

dossier/lijst (31) 

6240  1100 

15-11-1813 

Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem ondertekend , Onderwerp; 

verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en Douwes Andries ook 
een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje  genaamd reparatie de som van 3350 franc enz, waar 

voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes,  

Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters,  Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga  van Jan Ottes   enz. enz. jaar 
1813 (6) 

6631 1066 

02-09-1814 

Baates Ayse geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en 

belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart 
over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk 

verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de 

eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter 
Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en 

de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken 

om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20) 

6086 876 

22-09-1822 

Baayema Otte J. komt voor in : Brunger de weduwe  Petrus . is vrijsteling verleend van Grondbelasting voor de 

Landerijen en gebouwde eigendommen  in de Stavorensche Zuidermeer enz. enz. jaar 1822 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Baayema Otte Jacobs, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6424 609 

10-12-1817 

Baben (Baken) v M. 7 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage 

van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6046 357 

24-05-1819 

Babrahn & Sohn---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in 

de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg 

van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en 
Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële 

akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook 

Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn 
Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt 

Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie 

Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , 
Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland 

Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn 

huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma 

van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen 

Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit 

P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, 
Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier 

binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor 

genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de 
Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te 

Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., 
Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik 

H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure 

G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21) 

6082 453 
03-05-1822 

Babtist J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

6671 54 deel 2 
blz. 20 

22-01-1818 

Babut de Mares P. Mr. te Maastricht Lid van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg en Ouderling wordt 
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den 

Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde 

benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 



6683 2 deel 2 

Blz. 22 

04-01-1819 

Babut du Mares P. (Mr.) te Maastricht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van 

Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van 

zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6396 546 
04-06-1815 

Bachem van Arend Johannes---- Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Militieraad geïnformeerd is dat Groot de Nicolaas van 

Jorwerd, Turkstra Anne Rientjes van Bergum, Bachem van Arend Johannes te Leeuwarden en Haag v. Jan Engberts uit 

de Ge1815 meente Oudwoude nadat zij vrijwillig dienst hebben genomen  en dat enz.  en verder worden genoemd de 
Werfofficier Luitenenan Workum van en Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? enz. jaar 1815 (2) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Bachems van S. te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en 

Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolom o.a. de woonplaats  van de uit 
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

6078 86  
23-01-1822 

Bachman ….?---- Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip 
de Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van de Grietman van 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, aan de 

Gouverneur van Vriesland  verder worden genoemd de Commies Kamphuizen ….? ,  Heminga J. F.,  En de secretaris 
Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen en de memorie heeft laten afschrijven 

waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke Okkes en Jong de Abe Fongers  

alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 2e dezer omstreeks zeven uren ten 

benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz.  en opgevischt en in bewaring gegeven bij 

Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van Molkwerum  jaar 1822 (8) 

9182 
 

285/7 
07-02-1916 

Bachofner Johan Emanuel Bolsward Politieagent Met Signalement, jaar 1916 

9180 

 

330-7 

17-02-1915 

Bachofner Johan Emanuel Met signalement Inspecteur van Politie Bolsward (3) 

 

6396 540 
01-06-1815 

Bachum van Arend Joh’s van Leeuwarden hij is absent gebleven bij de oproeping van het actif Contingent der nationale 
Militie over 1815 deze onttrekking is strijdig met de bepaling enz. jaar 1815 (1) 

8285 615-2, 6-2 

19-06-1840 

Bachum van S. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger 

van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolom 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Bachum van S. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier 
met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 20, 1 

19-06-1840 

Backer  & Modderman te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat 

van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de 

Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en 

gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Backer Foppe B. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van 

minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Backer Huite Karstens, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van 

Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) 

die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man 
hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en 

Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou 

inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar 
F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest 

als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

3698 B-15,42-53 

15-02-1832 

Backer IJtje D. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3698 B-15,42-53 

15-02-1832 

Backer Jacob R. gehuwd met Backer Trijntje Y. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met 
diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6244 280 

04-04-1814 

Backer Rinze Yppes---- Veen van’t Doekle Hisses en Backer Rinze Yppes (tekent als Rense Ypes Bakker) en Althuises 

Atze Willems  beurtschippers van Workum op Amsterdam wonende te Workum zij worden door de gemeente 

aangemaandom betaling van twee jaren , zij schrijven een request dat zij alle drie ondertekenenenz. enz. jaar 1814 (8) 

6241 48 

24-01-1814 

Backer Rinze Yppes---- Veer van het Doekle Hisses, Althuizes Atze Willems en Backer Rinze Yppes allen 

Beurtschippers van Workum op Amsterdam en alle te Workum wonende, het betreft hun request om te worden bevrijd 

van het betalen van twee jaren achterstallige pacht der aan hun verhuurde Buitentol te Workum over 1811 en 1812 
zoland de Stad enz. jaar 1813 (3) 

3698 B-15,42-53 

15-02-1832 

Backer Trijntje Y. gehuwd met Backer Jacob R. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met 

diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Backers Albartus, 591 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 

schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, 
beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Backers Jacobus, 336 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, 

beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 



8386 949/6 

25-09-1841 

Backum van S. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten 

van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 

1841  (4 ) 

8211 988-3, 18 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Badelaar S. te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

6401 
 

886 
06-11-1815 

Baden Jan  J. ---- Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld een Declaratie wegens het leveren van 12 vaten Buskruit ten 

dienste van de Vestingen Delfzijl en Coeverd ook een mede ondertekenaar Baden Jan  J. die in een brief schrijft dat hij 

door Armoede gedwongen  de vrijheid neemt om het vatje kruid van 24 lb hetwelk in zijn magazijn was  enz.  enz. jaar 
1815 (6) 

6648 51 

03-02-1816 

Bader Jan J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door grooten nood gedwongen 

is zijn toevlucht te nemen tot u daar ik achterstallige oorlogs belasting aan den lande heb voldaan en ik nog geen 3 
gulden deze winter heeft verdiend en zijn vrouw in kraam legt en haar kind na 5 dagen in de eeuwigheid is overgegaan 

verzoekt enz. jaar 1816 (1) 

6100 1147 
18-11-1823 

Bader Jan Johannes en Blink Aurelia Siberens  zij schenken voor de verjaardag een schilderij van het paleis te 
Leeuwarden enz.  verder in de brief Daar ik mijn benevens huisgezin in groote armoede bevind door het vele zukkelen  

en sterfgevallen alles hebben bijgezet, naakt en bloot zijnde  verzoek ik te mogen worden geplaatst als opzichter  

geplaats te worden in de kolonieen  Fredriks of Williams  enz. enz.  jaar 1823 (2) 

6100 1200 
27-11-1823 

Bader Jan Johannes oud 34 jaar in Leeuwarden geboren en nog belast met een vrouw en kind  dat hij kinderspeelgoed 
maakt , maar kan daar niet van bestaan en hijn thans nog enige onderstand in zijn vorige woonplaats Harlingen geniet, 

en dat hij als Militair dienende wegens insubordinatie waarschijnlijk voorgekomen uit het misbruik van drank voor de 

tijd van 13 maanden gestraft is geweest en hij maar naar een kolonie moet enz. enz. enz. jaar 1823 (1) 

6415 55 

06-03-1817 

Bader Jan Johannes zoon van BaderJohannes en Lammerts Helena hij is één der vermiste manschappen>> 

Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde Signalement van 3 a 4 
dezer vermiste manschappen enz. jaar 1817 (2) 

6415 55 

06-03-1817 

Bader Johannes---- Bader Jan Johannes zoon van Johannes en Lammerts Helena hij is één der vermiste 

manschappen>> Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde 
Signalement van 3 a 4 dezer vermiste manschappen enz. jaar 1817 (2) 

6418 248-b 1e bat  

1e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Baed? Jan Coenraad 17 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent 

bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6261 900-5 

04-09-1815 

Baeda H., Hij is lid der raad der Gemeente Oosterend en tekend mede het document betreffende; Kohier van Quotisatie 

in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 

ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

8285 619-16 

19-06-1840 

Baelen van …. Administrateur van ’s Rijksschatkist in Friesland deeld mede in een door hem getekend document dat 

tijdens zijn verlof zijn Boekhouder de heer Bruining Ismael de functie zal waarnemen enz. jaar 1840 (3) 

8315 

 

1232/7 

15-12-1840 

Baelen van Arjen S. Irnsum Scheeps -Timmerman, jaar 1840. 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

             den 

Baelen van Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend   de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent 

biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en 
sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

8093 565/6 
11-06-1838 

Baene, de Karel Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te Poperinghe. Fuselier Overleden te Kedong Kebo (Id) 1836,  
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

9182 24 

06-01-1916 

Baerdt Sminia Hobbe van Jhr. ,  Komt voor op een  document (blz.1)   der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van 

bestemming,  jaar 1916 (3) 

8283 585/5 

10-06-1840 

Baersma Roelof Lourens,  Dijkstra Neeltje Klazes, betreft erfenis van Roelof Lourens Baersma, , Luitzen Klazes 

Dijkstra, Neeltje Klazes Dijkstra, Tjomme Klazes Dijkstra te Dokkum , jaar 1840. 

 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Baet Jan Jurjen te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6262 946-4 
30-09-1815 

Baetloos  (Bartlers?)  Marten moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd 
(Allingawier) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten 

d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

6393 134 

28-02-1815 

Baetsma Roel Jochums,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de 

Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt 
enz. jaar 1815 (5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Bagchum van Wijbrandus, 465 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen 

uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen 
met vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 

1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

9725 Deel 2  
Blz. 203 

00-00-1899 

Baggerman Arie, Zeemilitie   ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1899 (2) 

9190 228 

12-02-1920 

Baggermolen------------ Zeeramp met de baggermolen de Polux 4  op 9 febr. 1920  met de gezagvoerder Goedhart Z. te 

Herwijnen , eigenaar schip Breejen van den Bout te Nijmegen, werdt gesleept door de Joca met kapitein Zwart J. te 
Delfzijl gered door de reddingsboot van Hindlopen jaar 1920 (4) 



8223 1207- 

11 + 12 

26-11-1839 

Bagman ….? Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe 

belastingen en Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, 

Molanus, Wygersma, Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke. enz.  jaar 1839 

6383 140 
03-05-1814 

Bagman Daniël en Sakes Pietje echte Leden wonende te Leeuwaarden dat hun eenige zoon Bagman Eltje vallende in 
de termen van de Landmilitie enz. en dat hij onontbeerlijk is voor hen ook al door hun klimmende jaren, hij dus 

vrijgesteld is maar toch wordt opgeroepen, ook aanwezig een Certificaat van waarheid door de burgemeester 

ondertekent en. jaar 1814 (6) 

6384 1 
26-05-1814 

 Bagman Eeltze Soldaat bij het 1e Bataillon Infanterie te Amsterdam, wordt uit den dienst ontslagen enz. jaar 1814 (2) 

6383 140 

03-05-1814 

Bagman Eltje---- Bagman Daniël en Sakes Pietje echte Leden wonende te Leeuwaarden dat hun eenige zoon Bagman 

Eltje vallende in de termen van de Landmilitie enz. en dat hij onontbeerlijk is voor hen ook al door hun klimmende 
jaren, hij dus vrijgesteld is maar toch wordt opgeroepen, ook aanwezig een Certificaat van waarheid door de 

burgemeester ondertekent en. jaar 1814 (6) 

8218 1099/3           
26-10-1839 

Bagman G. M., 7 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie 
ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, 

Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6) 

6855 21-A 

02-10-1824 

Bagman Gijsbert Matthijs Commies te Stavoren Een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; dat hij 

tot in het jaar 1810 te Amsterdam in fondsen handelde enz. enz jaar 1824 (2) 

6081 326 

01-04-1822 

Bagman---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht  en worden voorgesteld als 

kandidaat (met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar,  Kamphuis Jacob 41 jaar,  

Stoffels Tjitte 30 jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van  Suidersma ,Berehuis   en Fiehne zijn alhier 
onbekend verder wordt genoemd  de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz.  jaar 

1822 (4) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Bagman of Bugman Eeltje, 135 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen 

uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen 
met vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 

1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

8378 777/2 
09-08-1841 

Bahe Hendrik ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van 
Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm 

Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van 

Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met 
Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora 

Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  

Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe 
Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes 

en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire 

inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens 
onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij 

welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4) 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Bahl H. Kapitein is met zijn schip de Forsögel vanuit Brevig geladen met Hout op 6 Mei te Amsterdam gearriveerd 
staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook 

soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6417 211 
15-05-1817 

Bahlo (Baklo?) Oene 34 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  
Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een staat met 12 kolom informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met 

groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6) 

8210 966/7 en  

881/14,3>> 

27-08-1839 

Baijema H. O. te Warns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6070 424-7 

25-05-1821 

Baijema Otte J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 

geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8359 377-21 

19-04-1841 

Baijes..Titie Gerbens---- Heeringa Watze Jelles, Loteling staat in een document extract Lotingsregisster met  16 kolom 

informatie zoals geboren 14-12-1820 Bierum wonende te Groningen zoon van Heeringa Jelle Watzes en Baijes..Titie 

Gerbens, beroep reden van vrijstelling enz. jaar 1841 (9) 

6397 670 
15-06-1815 

Baillet 2e Luitenant Regiment Hussaren no. 1 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 

8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 
16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

8093 565/6 

11-06-1838 

Baillon, van Joseph Locus Geb. Merxplas (Be), laatst gewoond hebbende te Breda. Korporaal Overleden te Soerabaja 

(Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

8195 
 

661/16, 254 
28-06-1839 

Bainbridge Rotterdam/Friesl. Schip de Robert, jaar 1839 

6285 1247- 178 

18-12-1817 

Bainga Tjebbe J. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 
Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6078 21 

05-01-1822 

Bajema A. J. Onderwerp: een bewijs van voorlopige verevening van fl. 200,=  wegens reparatieen  wegens onderhoud 

aan het Stavorensche  Zuidermeer  jaar 1822 (2) 

9189 1244 
21-10-1919 

Bajema Anne A. Te Warns, zittende  Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 ( 4) 



6623 166-167 

11-01-1814 

Bajema Ate Jacobs, hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en 

Scharl Gemeente Stavoren om de Gemeente op de oude voet weder te herstellen enz. jaar 1814 (2) 

6389 98 

19-11-1814 

Bajema G. O. per order G. O. Bajema ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een 

brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn 
opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat 

onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar 

maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot 
Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar 

toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

9183 941 

03-06-1916 

Bajema H. te Rauwerd, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een 

uitweg op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Scharnegoutum  enz. enz. , met een tekening 
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10) 

6389 98 

19-11-1814 

Bajema Jacob Ottes ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan 

Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen 
des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de 

stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte 

kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein 
Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf 

uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6389 98 

19-11-1814 

Bajema Jouke Ottes ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan 

Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen 

des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de 

stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte 
kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein 

Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf 

uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6869 03-03-1825 
6-A blad 4 

Bajema O. J. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer 

enz. (een document met 8 kolom informatie) jaar 1824 (6) 

6865 19-A 
20-01-1825 

Bajema O. J. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  

enz enz  jaar 1825  (3) 

6623 109 

08-01-1814 

Bajema Otte Jacobs---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen 

en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl 
met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp 

Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de 

handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5) 

6086 833 

07-09-1822 

Bajema Otte Jacobs,  een handgeschreven brief met de handtekeningen van Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe 

Brunger P. en Faber J. S. en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie en vrijdom van grondlasten voor de landerijen 

gelegen in het Stavorensche Zuidermeer enz. enz.  jaar 1822 (8) 

6249 

 

829 

05-09-1814 

Bajema Otte Jacobs, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma 

Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende 

het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5) 

6248 689 
30-07-1814  

Bajema Otto Jacobs,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland 
voor de bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog 

samen met Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3) 

5675 5 
27-06-1912 

Bajema R. A. , Veehouder te Molkwerum hij is 1 van de 14   ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum 
Motorschipper ondernemer  met de stoomboten “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende 

brief verzoekt om te mogen varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van 

belang hebbenden  met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6) 

9189 1244 
  

Bajema R. K. Te Koudum aanbevolen als Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 ( 4) 

8380 835-4 

05-07-1841 

Bajema R. O. te Malquerum wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 

afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolom info. jaar 1841 (5) 

6397 694 
29-07-1815 

Bajonet Kanonnier van de Rijdende Artillerie 8e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  
hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft 

ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6099 956 

01-10-1823    

Bajum,---- Varkensziekte  deze heeft zig geopenbaard  in Welsrijp, Bajum, Spannum maar omdat de Veearts 1e klasse 

Greuve verlof heeft en zig te Amsterdam bevind wordt er voorgesteld de Veearts 2e klasse Pas E. te Hallum 

beschikbaar te stelllen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6865 4-A 
21-01-1825 

Bajuma O. J.  ---- Rengens de Doairere geboren van Lijnden , Bajuma O. J. en Postema A. A.  een document van de 
algemene rekenkamer finaal verrekende  declaratieen van hen  als gezamenlijk eigenaren van de Stavorensche 

Zuidermeer tot support van de kostbaar onderhoud der dijken van dezen ingedijkten polder ten bedrage van fl. 200  en 

ene  ten behoeve van Brandsma Wybe Rommerts wegens vernieuwing van het Paalwerk van het westerhaven hoofd 
aan de Lemmer over de lengte van 20 ellen  ten bedrage van fl. 1125 en eene ten behoeve van Zaagma Gosse Sjoerds  

wegens het repareren  van de Zeesluis genaamd Molkwerinnerzijl ten bedrage van fl. 295 enz. enz. enz. jaar 1825 (5) 

6074 684 
10-09-1821 

Bake Alexander  thans Conrector te Rotterdam  hij wordt aangesteld als  Rector der Latijnsche school te Leeuwarden 
enz.  en door deze benoeming is het verzoekschrift van Slothouwer  J. C.  vervallen enz. ,  jaar 1821 (1) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Bake Alexander Josias Jacques, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de 

Latijnsche Scholen (4 kolom info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Bake Alexander, 796 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 



schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, 

beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

5995 20 

12-01-1815 

Bakels Adrianus, Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen 

in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende 
dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter 

Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra 

Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, 
jaar 1815 (3) 

9725 

 

Deel 2  

01-10-1892 

 

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij 

volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2) 

9725 

 

Deel 2  

05-03-1892 

 

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij 

volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2) 

9725 

 

Deel 2  

10-01-1893 

 

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij 

volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1893 (2) 

9725 
 

Deel 2  
10-11-1892 

 

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij 

volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2) 

9725 
 

Deel 2  
14-06-1892 

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij 

volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2) 

9921 22 

20-10-1882 

Bakema H. Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

9725 Deel 2  

04-09-1892 

 

Bakema J. Schiermonnikoog Kapitein op de Ondine komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of 

Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2) 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

Bakema K.Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. 
dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden 

,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 

(8) dossier (15) 

7974 

 

114/12 

01-02-1837 

Bakema P. J. [1] Kapitein op het schip de Maas, jaar 1837 

7983 

 

250/1 

10-03-1837 

Bakema P. J. [2] Kapitein op de Maas, jaar 1837 

7993 

 

72/15 

20-01-1837 

Bakema P. J. [3] Kapitein op de Maas, jaar 1837 

7993 
 

85/13                   
23-01-1837 

Bakema P. J. [4] Kapitein op de Maas, jaar 1837 

8042 

 

282,  2624 

23-03-1837 

Bakema P. J. [5]Kapitein op de Maas, jaar 1837 

6424 609 
10-12-1817 

Baken (Baben?) v. M. 7 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage 

van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6055 107  
15-02-1820 

Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp de geborgen kolen 
enz. verder genoemd Loots Cornelis te Amsterdam die schrijft en ondertekend een brief dat de lading door assurantie is 

gedekt en een ondertekende  brief van Suverkrop J. D. uit Londen  dat de assuradeur Buck John de verzekerde som 

heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is getekend door Visser Barend & 
Zoonen , verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te Harlingen en Wijma Sjoerd Simon 

Openbaar Notaris te Harlingen Jaar 1820 (9) 

6061 543 
03-08-1820 

Baker James Cooper Engeland Kapitein op het Engelsc Brikschip de Tree Johns, Jaar 1820 (1) 

6053 928 

17-12-1819 

Baker James Cooper gevoerd hebbende het Brikschip The Three Johns beladen met steenkolen gekomen van 

Sunderland naar Amsterdam en gestrand en verbrijzeld op rif van het het Pinkegat  nevens het dorp Wierum enz. verder 

wordt genoemd Wijma  Sjoerd Simons Notaris te Harlingen, Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen en 

Rodenhuis Bouwe British Consular agent enz. jaar 1819 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bakerius Jan Kaspers 50 is zijn volgnummer en Joure zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 

het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 

1841 (7) 

6243 191-23 
06-03-1814 

Bakhuis Atze L.   , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen 
van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus 

vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te 
moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 

1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8210  958/2 211 

1>> 
17-09-1839 

Bakhuis H. E. de weduwe te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten 
bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen 

(13) 

6835 18-A 
03-03-1824 

Bakhuis Harm E. Bakker te Munnekenzijl,  Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal 
te voorkomen   jaar 1824 (2) 



6278 194-3 

20-02-1817 

Bakhuis Harmen Eelkes Bakker  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de 

Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum 

enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal 

verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6) 

6281 583- 118 

05-06-1817 

Bakhuis Harmen Eilkes, Bakker ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 

Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie 

guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier 
(9) 

6288 308 

10-04-1818 

Bakhuis Harmen Eilkes, Bakker te Munnekezijl naast zijn huis is een slijter van brood in de Provincie Groningen  

alwaar het brood goedkoper is enz. en dat de boerearbeiders brood meenemen uit Groningen en daar eerst een stuk 

afsnijden zodat het lijkt dat het voor onderhoud is enz. jaar 1818 (2) 

6013 448, 76/77 

17-07-1816  

Bakhuizen de Diaconie hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Stavoren enz. met de bedragen,  jaar 

1816 (3) 

6012 372 
28-06-1816 

Bakhuizen en Hemelum---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant, Feenstra G. Ulkes, Jong de Sybolt Ykes, Wilde de Jan 
Willems, Boustra Otte R. en Kuelen Ferdinant H. alle leden van de Kerkeraad  te Hemelum en Bakhuizen, dat het 

Kerkgebouw en de Predikantswoning  tijdens de Franse overheersing  bouwvallig geworden zijn en verzoeken enz. jaar 

1816 (4) 

6066 
 

3 
02-01-1821 

Bakhuizen---- Hemelum: Onderwerp het verbouwen van de School aldaar dat sinds de school van Bakhuizen vacant 
blijft het aantal van ruim 50 kinderen  waardoor de school te klein is enz. enz. jaar 1821 (2) 

6243 191-7 

06-03-1814 

Bakke Jan A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6424 609 

10-12-1817 

Bakkelo Haije 144 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 1  wordt hij vermeld 

op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Bakkelo Haije, 305 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 

schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, 

beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6250 1006 
18-10-1814  

Bakken Ebe C. ,  Hij ondertekend als lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad 
slechts elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering  en door de vervallen Scheepsbouw  en dat zij 

wegens een tekort daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3) 

9187 908 
06-07-1918 

Bakkenes Hendrik Utrecht Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 
 

6244 331 

21-04-1814 

Bakkenux? Evert R. wegens huur aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van 

Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der 

Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

5664 24 

17-04-1913 

Bakker   Langweer Schip de de Thea-Lotte, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5672 3 
07-04-1881 

Bakker  Albert Sjoerds en Hoekstra Pieter Jolles beide Schippers en eigenaars van  de Stoomboot de Eendracht, zij  
schrijven en tekenen een brief aan de Gedeputeerde Staten dat zij hun dienst tussen Langweer en Sneek, Joure op L 

eeuwarden dat zij hun route naar Sneek zouden moeten nemen enz. enz. jaar 1881 (7) 

8049 286/5795 

05-07-1837 

Bakker  G. O. Groningen Kapitein op de Swantina, jaar 1837 

9126 1043-11 

1879/1880 

Bakker  Jan Pieters te Werwerd Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 

jaar 1879 (3) 

6020 139 

04-03-1817 

Bakker  Klaas  de weduwe wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en 

Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde 
Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de 

Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermaten G.  enz. jaar 1817 (3) 

6077 1014 
18-12-1821 

Bakker ….?   Gaastra P.  gekwalificeerden tot de waarneming der functie van Ontvanger Particulier te Sneek maar dat 
Speelman Wobma H. M. en den 1e januari 1822 in functie zal treden en dat de administratie zal moeten worden enz. 

verder wordt genoemd de weduwe van den wijlen Ontvanger Particulier Bakker ….?  jaar 1821 (8) 

6381 175 

16-03-1814 

Bakker ….? , te Leeuwarden, hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving van de 

Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als 

Particulieren enz. jaar 1814 (2) 

6032 192 

19-03-1818 

Bakker ….?---- Ferwerda, commies der belastingen  en belast met de administratie van  de voormalige ontvanger 

Tibma…. ?  te Sneek, dat er in de boedel van Tibma ….?  geen enz. enz.  wordt verder in genoemd de ontvanger 
particulier te Sneek Bakker ….? enz. enz. jaar 1818 (3) 

8309 1106-14 

09-11-1840 

Bakker ….? Kapitein Bark Schip Anna Catharina---- Geertzema Galtje Tammes * 27-01-1821 Midwolde zoon van 

Geertzema Tamme Galtjes† en Burema Etjen Tonnis†  zijn voogd is Geertzema Pieter Galtjes staat in een Nominative 

Staat met 10 kolom informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale 
Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar 

niet zijn opgekomen is vertrokken met het Bark Schip Anna Catharina met Kapitein Bakker  enz. jaar 1840 (7) dossier 
(18) 

5993 891 

05-11-1814 

Bakker ….? Ontvanger der Belastingen  als mede ten aanzien van de goederen van de ontvanger Tibma enz. jaar 1814  

(1) 

5984 125,125G-1 
16-02-1814 

Bakker ….? te Leeuwarden voor papier pennen enz. , wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  
het geen nog wegens de menues depenses der regtbank van Koophandel zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 

(4) 

5673 6 

18-06-1891 

Bakker A te Emden, Sleepboot no. 9. , jaar 1891 



6424 584 

02-12-1817 

Bakker A. A. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

5673 

 

152 

28-01-1905 

Bakker A. Directeur van de Deutsch Hollandische Baugesellschaft verzoekt in een handgeschreven en door hem 

ondertekende brief  (2 maal) om met de Sleepboot “Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 9” de Friesche wateren 
te mogen bevaren  om naar Dordrecht te gaan voor het inbouwen van een nieuwe motor, tevens wordt vermeld dat de 

vergunning wordt verleend aan de Kapitein Andel van Adrianus te Sliedrecht die ook een brief schrijft en ondertekend, 

verder een handgeschreven brief van Kraaijeveld A. liggende met het  schip“Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 
10” voor de sluis te Nieuwe Zijlen enz. als antwoord op zijn brief een telegram jaar 1904 (9) 

6067 

 

117 

05-02-1821 

Bakker A. G.  ,  Ontvanger der In en Uitgaande Regten en Accijnsen  door zijn overlijden is deze post te Koudum 

vacant geworden, van onderscheidende is de Directeur van tijd tot tijd gebleken dat Scheltema Nicolaas Everts van 
Ontvanger voornoemde middelen te Dokkum voor die post aldaar niet is berekend , het is een braaf oud man die 

wegens zijne omstandigheden medelijden verdient maar hij kan enz. verder worden voorgedragen voor deze post 

Ladenius Hermanus Hendricus oud 29 jaar wonende te Alkmaar en gehuwd. Smith Jan oud 26 jaar wonende te 
Harlingen Ongehuwd maar is wegens zijn gestel niet geschikt, Nederveen Johannes Jacobus oud 26 jaar en gehuwd, 

Vellinga Menno oud 51 jaar te Leeuwarden en gehuwd, Bouwmeester Hendik te Heerenveen enz. jaar 1821 (5) 

6006 995 

27-12-1815 

Bakker A. G.----Bontjema Theunis is benoemd als commies 3e klass i.p.v. Bakker A. G. omdat deze is benoemd tot 

controleur jaar 1815 (2) 

6005 929 

23-11-1815 

Bakker A. G.----Vos C. J. Controleur van de 1e klasse bij de indirecte belastingen in Vriesland op derzelfs gedaan 

verzoek te worden ontslagen en er wordt dan benoemd tot Controleur der 2e klasse de heer Bakker A. G. enz. jaar 1815 

(2) 

8280 517-11,  
34-36 

19-05-1840 

Bakker A. J. te Tjalleberd wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw 
Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij 

opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn 

gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen 
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8356 328/27- 9 

03-04-1841 

Bakker A. L. nr. 34 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 

Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en 
tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den 

jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

5673 

 

122 

13-07-1901 

Bakker A. Opzichter Provinciale Waterstaat , hij schrijft en ondertekend een brief betreffende het Engelsche 

Stoomjacht niet te diep is bevonden en door kon varen (hij schrijft dit aan de achterkant van een Prijscourant van de 
Maatschappij “Nutricia”)  waarvan de depothouder is Hoekstra G. A.  wonende hoek Prins Hendrikstraat en Turfmarkt 

enz. enz. verder aanwezig een Rijkselegram en een groene enveloppe met stempels enz. jaar 1901 (6) 

5662 270 
24-04-1884 

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 29 

01-04-1885 

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend,  jaar 1885 

5672 74 
28-01-1892 

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht, jaar 1892 (5) (Dossier 14) 

5663 17 + 18  

08-04-1897 

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5664 
 

37, 3 
01-04-1910 

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 

 

37, 3 

01-04-1910 

Bakker A. S. Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5673 
 

109 Blz. 
1 t/m 8, 19 

05-02-1900 

Bakker A. S. te Langweer, Eendracht I , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd 
omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen 

een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  door Nieveen R. briefje dat aan het 

verzoek is voldaan  jaar 1900 (12) 

8210 966/7 en  

881/14,5>> 

27-08-1839 

Bakker A. T. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Bakker A.---- Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft, Onderwerp: Consent en Reglement tot de verveening, 

Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend 

en Gearresterd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

9187 1114 

07-08-1918 

Bakker Aaltje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

6000 586 
21-06-1815 

Bakker Aart Jans  te Luinjebert  wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)  met aantal dienstboden, 
bedrag aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4) 

6830 18-A blz. 33 

21-01-1824 

Bakker Aebe te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen 
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en 

een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6628  825 blz. 4 
23-05-1814 

Bakker Albert en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal 
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, 

door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd 

nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

5672 31 
04-03-1891 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Behandelde vergunning tot het varen met  het Schip de Eendracht, jaar 1891 (3) 
dossier (7) 



5664 

 

41 

15-09-1903 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Openbaar Personen Vervoer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 3 

20-04-1916 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht  II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 7 
17-04-1913 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht I komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 3 

20-04-1916 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 27, 3 
16-04-1914 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5662 101 

01-04-1881 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 
 

13, 48=Min 
28-04-1887 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5662 38 

27-04-1882 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 16 

26-04-1883 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5663 25 

30-03-1898 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 26 

20-04-1899 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 17 +1A+10 

08-04-1897 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 10+32=Min 

19-04-1888 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 44  en 10 

17-04-1890 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5663 10+66=Min 

18-04-1889 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 142 en 10 

16-04-1891 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5664 A.3 Bijl. 10 

27-04-1911 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 24 

10-05-1900 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 3 

16-04-1914 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 A.3 Bijl. 10 
27-04-1911 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 3 

20-04-1916 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 7 
17-04-1913 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend jaar 1913 

5664 A.5 Bijl.10 

25-04-1912 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 27, 3 
16-04-1914 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 A.5 Bijl.10 

25-04-1912 

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5667 
 

6 
00-00-1881 

Bakker Albert Sjoerds Langweer, het schip is gebouwd bij de werf van Roon Molema te Hoogezand Veerschipper  met 
drie geregelde stoombootdiensten Langweer-Sneek Langweer-Joure en Langweer-Leeuwarden met het schip de 

Eendracht Dossier (37) Reglement en tarief (39), 

9180 264 

06-02-1915 

Bakker Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9181 1645 

03-09-1915 

Bakker Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Bakker Albertus,  Den Haag is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolom informatie zoals 

Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van 
Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen 

en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot 

Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8) 

6383 77        

23-04-1814 

Bakker Ale de weduwe te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: 

de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire 

zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) 
(Dossier 26) 

6868 22-02-1825 

29-C 

Bakker Ale Sjoerds staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 

Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 
kolom met informatie) Jaar 1825 (2) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Bakker Andries Foppes 59 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 

Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan 

enz. jaar 1841 (5) 



6422 458 3e 

Bataillon 

06-10-1817 

Bakker Andries Foppes staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e 

afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van 

vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 
1817 (3) 

6418 248-A  

 7e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Bakker Andries T. * Nije Haske wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner 

Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6419 287-A_4 e  

Compagnie 
23-06-1817 

Bakker Andries wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  

Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 
7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het 

Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3) 

6066 
 

79 
27-01-1821 

Bakker Anne Gerbens---- Dinckgreve Hermannus Gerhardus  wonende te Makkum  , in een handgeschreven brief met 
zijn handtekening het volgende: in de voorliggende jaren heeft zijn echtgenote enz. enz. enz. en nu door het overlijden 

van  Bakker Anne Gerbens Ontvanger der Impost  op de Turfverveening  en het lastgeld teKoudum   verzoekt hij Z.M. 

om deze functie te mogen bekomen  enz. enz. jaar 1821 (1) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Bakker Anne H. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 

twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, 

Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 

achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , 

Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bakker Anne Onnes 310 Idsingahuizen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6397 648 + 660  

04-07-1815 

Bakker Anne Pijters---- Kolk van der H. W. Schout van de Gemeente  Wommels ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vrieslanddat hij vernomen heeft dat bij de weduwe Bakker Anne Pijters een Militair bevond welke op 

den 16e juni bij Nivelle geblesseerd zoude zijn, en hij heeft gezegd genaamd te zijn Veen van der Folkert Pijtersenz. 
jaar 1815 (3) 

3701 28-C 

08-02-1839 

Bakker Anteje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland 

in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 

met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

6836 22-C 

10-03-1824 

Bakker Anthoon Hartmans te Sloten staat in een document vermeld in een lijst met 8 kolommen informatie zoals o.a. 

geboorte datum dat zij aan den dienst hebben voldaan enz. jaar 1824 (8) 

6841 14-A 

03-05-1824 

Bakker Antje Geerts Dienstmaagd te Den Haag .  Onderwerp;  verbeurde boete en erfgenaam van Bakker Jan Geerts 

overleden Spaarndam jaar 1824 (1) 

6847 12-A 

05-07-1824  

Bakker Antje Geerts te Den Haag---- Kwijtschelding van een boete verleend jaar 1824 (2) 

6843 7-A 
25-05-1824 

Bakker Antje Geerts, te Den Haag verzoekt kwijtschelding van 250 gulden betreffende de memorie van de 
nalatenschap van  Bakker Jan Geerts overleden Spaarndam 13 april 1822  ,  jaar 1824 (3) 

3698 B-23 

15-02-1832 

Bakker Antje Harings, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7) 

3699 A-23,1-6 

15-02-1834 

Bakker Antje Harings, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen 

enz.jaar 1834 (16) 

3700 23-A, 1-6 
05-02-1835 

Bakker Antje Harings, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

3700 28-A 

05-02-1835 

Bakker Antje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 
(7) 

3700 28-B 

04-02-1836 

Bakker Antje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven 

om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

6844 6-A 

01-06-1824 

Bakker Antje Jans---- Hemminga Crijse ?? aanstelling als onderwijzer te IJlst    en Bakker Antje Jans tot 

Schoolhouderesse  jaar 1824 (2) 

6841 2-A 

05-05-1824 

Bakker Antje Jans, haar benoeming tot Schoolonderwijzeres binnen de Stad IJlst  jaar 1824 (4) 

3698 B-43 

17-02-1832 

Bakker Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

3699 A-28 
17-02-1834 

Bakker Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 

(11) 

9181  2110 
08-12-1915 

Bakker Antje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand November met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

3700 28-C 
04-02-1837 

Bakker Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat  127-54  der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven 
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 



3701 28-D 

07-02-1842 

Bakker Antje† x Posthuma Jurrit Jurrits†, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente 

Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke 

Provinciën met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11) 

8375 716-3_2c 
22-07-1841 

Bakker Antonia kind van Bakker Dirk Jans en Harms Dirkje Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van 
verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 

in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de 

Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door 
de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Bakker Antonia kind van Harms Dirkje en van Bakker Dirk Jans, is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is 

het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement 
voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

6381 199-A 

26-03-1814 

Bakker Arnoldus Wijbes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 

Bolsward niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en 
een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) 

(dossier 8) 

8376 728/7-a 
26-07-1841 

Bakker Auke te Sint Annaparochie,  Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de 
Veear                                     ts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der 

ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4) 

8308 1070-8 

709-731 
28-10-1840 

Bakker B. A. te Spannum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 
aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

8088 11-05-1838 

254, 465/22               

Bakker B. J. Schipper op de Het Vertrouwen, jaar 1838 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Bakker B. S. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden 

van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en 
daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2-
v 

17-07-1839 

Bakker B. S. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8210 966/7 en  

881/14,9>> 
27-08-1839 

Bakker B. S. te Spannum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 

van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

4894 2306 

27-06-1899 

Bakker B. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  

betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 

Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  

En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de 
Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om 

Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de 

scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd 
het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. 

jaren 1885-1910  (40) 

6028 827 
20-11-1817 

Bakker Baltus staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 
Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Alkmaar de heer Z. van Foreest  Jaar 1817 (3) 

3580 61-64  

27-04-1846 

Bakker Bauke ---- Vlietstra Popke Feikes Raerd Beurtschipper en Brouwer Rinse tevens Bakker Bauke schippers te 

Oosterend het verzoek betreffende hunne veren op Leeuwarden tevens een brief met zijn handtekening enz. jaar 1846 
(8) 

9182 441 

08-03-1916 

Bakker Bauke Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 8-

v 

17-07-1839 

Bakker Bauke S. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6095 522 

19-06-1823   

Bakker Bauke Sybrens  Boer te Spannum na het overlijden van Engga Foeke Epkes wordt hij daarvoor voorgedragen 

enz. jaar 1823 (1) 

6100  1215-16 

29-11-1823 

Bakker Bauke Sybrens te Spannum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Wommels in 

1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

8096 28-06-1838 

626/20,.59 

Bakker Bauke Tjeerdsen Schiermonnikoog Zeeman, jaar 1838  

8047 260/4839 
02-06-1837 

Bakker Bauke Tjeersen Zeeman, jaar 1837 

6082 453 

03-05-1822 

Bakker Baukes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

3701 40-C      

08-02-1839 

Bakker Baukje Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (8) 

9185 1472 

07-11-1917 

Bakker Beerened, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1917 (5) 



9180 42 

07-01-1915 

Bakker Berina? ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (2) 

8096 28-06-1838  
626/20, 1 

Bakker Bote Doekes Ballum Matroos op de Twee Cornelissen, jaar 1838 

6869 28-02-1825 

8-A 

Bakker Bote Kornelis---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het 

eiland Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip 

wat door de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar 
verder vermeld als getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) 

beide te Ballum woonagtig verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, 

Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes 
Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 (7) 

6242 124-9 

19-02-1814 

Bakker Bote Martins hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 7  wegens gedane diensten als schipper ten 

dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6840 36-A  

blz. 47 

22-04-1824 

Bakker Broer T. van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, 
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum 

en Ydaard (53) 

6282 737-15 

07-07-1817 

Bakker Broer T., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen 
van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente 

van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6101 1293 
13-12-1823 

Bakker Broer Tjeerds, Schatter te Jorwerd, Huisman te Oosterlittens, Hij staat op een lijst van benoeming in 
voornoemde plaats  van Schatters en Bijschatters bij de Belastingen  enz. jaar 1823 (2) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Bakker Broor Tjeerds staat vermeld met 5 kolom info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de 

voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 
uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15) 

6022 324 

17-05-1817 

Bakker C.  en Poel van der C. onderwerp; een ordonnantie jaar 1817  (1) 

9126 1016 
21-06-1879    

Bakker C. D. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  
te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van 

Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief 

getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, 
Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6034 365 

18-05-1818 

Bakker C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ferwerde-      
         radeel 

Bakker C. K.  te Blija staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Bakker C. K. te Blija  staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. 

(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 
enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Bakker C. K. te Blija  staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. 

(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 

enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_11 

20-07-1841 

Bakker C. K. te Blija staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. 

(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 

enz. jaar 1841 (6) 

8356 328/27- 9 
03-04-1841 

Bakker C. P. nr. 36 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en 

tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den 

jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6424 609 
10-12-1817 

Bakker C. S. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3) 

6243 191-4 

06-03-1814 

Bakker C. W. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 
bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6872 01-04-1825 

43-A/1+5 

Bakker C. W.---- Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof W. 

alle te Harlingen onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en 
Vellinga Wijbren G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen 

mogen worden begunstigd enz. jaar 1825 (5) 

6872 01-04-1825 

43-A1+5 

Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof W. alle 

te Harlingen onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en 
Vellinga Wijbren G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen 

mogen worden begunstigd enz. tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C. W) met 



voorspraak of getuigschrift van de heeren Rodenhuis P,  Zielstra D. J., Rodenhuis Y.,  Olingies S., Rook de A., 

Miedema J., Popta J. en Blok K.  enz. enz  jaar 1825 (5) 

6406 175-1-2-3 

09-04-1816 

Bakker Christoffel staat vermeld in een document met 8 kolom informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 

Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly 
Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig 

enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  

(3)  Dossier (11) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Bakker Christoffer Sijkes 300 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6383 95     

23-04-1814 

Bakker Coenraad W. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de 

staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken 
no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 

26) 

6072 565-a  
13-07-1821 

Bakker Cornelis  ---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier 
naar Grouw en wij een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de 

P. J. van Oldeboorn in het Oude Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks 

Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes .  jaar 1821 (3) 

9134 1081-22 
23-04-1883 

Bakker Cornelis ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6639 408 

26-04-1815 

Bakker Cornelis Dirks, Dirks Sijmon en Grutters Oeps Sierds ondertekenen een namens de Kerkenraad van de 

Waterlandsche Gemeente van Nes en Hollum op Ameland aan de secretaris van Staat voor Binnenlandsche zaken 
betreffende dat zij jaarlijks 230 guldens tot onderstand van den Predikant genieten uit Rijks Kas enz. het slecht gedrag 

van haren Leeraar Huisman Dirk wegens dronkenschap, ook een brief van Huisman Dirk dat hij willekeurig van zijn 

Predikantsambt is ontslagen en wat niet kan omdat ik niet dronken op de Predikstoel ben verschenen  en 7 kinderen en 
een vrouw heb en geen middelen van bestaan (doodarm) en mijn jaren tussen de 50 en 60 opgeklommen enz. jaar 1815 

(7) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Bakker Cornelis Jacobs te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den 

storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

8270 298/16-9 

25-03-1840 

Bakker Cornelis Pieters, Winkelier,  Handgeschreven brief , Jaar 1840 

9126 1043-22 

1879/1880 

Bakker Cornelis te Leeuwarden Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 

jaar 1879 (3) 

8225  1245-8b    

31-40 

07-12-1839 

Bakker Cornelis x Wagenaar Pietje  staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolom informatie zoals geboorte 

datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre 

dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 

December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

9186 10 

03-01-1918 

Bakker Cornelis, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 
jaar 1918 

6418 248-C 1e bat  

2e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Bakker D.  Roses staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat 

met 8 kolom informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 
No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

9126 1016 

21-06-1879    

Bakker D. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te 

Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van 
Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief 

getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, 

Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6058 386 
29-05-1820 

Bakker D. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 
Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Bakker D. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en 

ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 

5984 103 
08-02-1814 

Bakker D. .---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en 
Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere 

enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10) 

8224 1225-3 
02-12-1839 

Bakker D. A. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende  dat zij het belang hunner schooljeugd in 
aanmerking nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het 

grietenij bestuur van Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den 

Gouverneur Staadsraad van Vriesland enz. jaar 1839 (5) 

6419 287-C 1e  
Bataillon 

28-06-1817 

Bakker D. B. 98 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative 
Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn 

afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6022 324 

17-05-1817 

Bakker D. een ordonnantie ten gunste van hem voor bindlonen,  jaar 1817  (1) 

8210 966/7 en 

881/14, 

11>> 
27-08-1839 

Bakker D. G. te Tjalhuizen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 



3579 100 

30-01-1843 

Bakker D. H. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot 

Maatschappij Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun 

allen ondertekende request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma 

F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843 (2) dossier  (30) 

4894 2306 

27-06-1899 

Bakker D. H. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  

betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 

Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  
En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de 

Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om 

Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de 
scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd 

het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. 

jaren 1885-1910  (40) 

6046 364 

26-05-1819 

Bakker D. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie 

enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1) 

6255 208 

01-03-1815 

Bakker D. J. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, 

De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad 
IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad 

tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4) 

8376 731/15 

26-07-1841 

Bakker D. J. Stoffenverwer en Garenbleeker te Sneek Onderwer; Accijns op zeep jaar 1841 (2) 

6281 47614 

10-04-1817    

Bakker D. komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en zijn rekening voor Drukken en 

leveranties van 1811 wordt betaald  voor leverantie van 7 boeken enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16) 

4635 A-1,  61 
16-05-1895 

Bakker D. Makkum Kapitein op de Vijf Gebroeders, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal 
gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

9126 1016 

21-06-1879    

Bakker D.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te 

Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van 

Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief 
getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, 

Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

8308 1070-8 
365-407 

28-10-1840 

Bakker D. T. te Exmorra  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 

aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 
Dossier (11) 

8210 966/7 en  

881/14,7>> 

27-08-1839 

Bakker D. T. te Exmorra staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 

van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6070 414 

22-05-1821 

Bakker D. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de 
belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 

1821 (1) 

6034 398 
30-05-1818 

Bakker Daan Jelles hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

9186 146 

06-02-1918 

Bakker David, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 
jaar 1918 

5664 

 

162, 10 

27-02-1917 

Bakker de  Gebroeders Langweer Schip de Eendracht I, en de Eendracht II  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

8280 526-1, 4 
22-05-1840 

Bakker de weduwe te Jorwerd als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolom o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder 

de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Lemsterland 

Bakker de weduwe te Joure staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6417 211 
15-05-1817 

Bakker Derk 5 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende 
het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat 

met 12 kolom informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof 

vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6) 

3700 14-A 

04-02-1835 

Bakker Dieuwke Klaz’s, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 

(6) 

3699 A-13 

17-02-1834 

Bakker Dieuwke Klazee, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben 

gevallen om naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen 

met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11) 

3700 13-C 
31-01-1837 

Bakker Dieuwke Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente 
Franekeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke 

Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

6424 609 
10-12-1817 

Bakker Dirk 12 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld 
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 



brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6838 7-A bijl. 1 

Mannen 
Crimineel 

26-03-1824 

Bakker Dirk J., 89 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest 
geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het 

getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata 

enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6870 15-03-1825 
22-2-C 

Bakker Dirk Jans---- Bakker Dirk Jans die te Mons overleden zou zijn komt niet voor in de Stamboeken maar bij de 
afdeling is wel bekend eene Bakker Dirk Jans uit de Gemeente Harlingen edoch die militair is niet overleden en wel 

gevonden een Ridder Tjeerd Jans uit de Gemeente Hallum welke op den 12 October 1815 in het Hospitaal te Mons is 

overleden enz. jaar 1825 (2) 

8214  1036/3 

10-10-1839 

Bakker Dirk Jans---- Bakker Jan zoon van Bakker Dirk Jans en Harmens Dirkje wordt vermeld als dat 4 kinderen door 

de Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden naar de Maatschappij van Weldadigheid te Veen huizen zijn 

gezonden enz. jaar 1839 (3) 

6870 15-03-1825 

22-2-C 

Bakker Dirk Jans die te Mons overleden zou zijn komt niet voor in de Stamboeken maar bij de afdeling is wel bekend 

eene Bakker Dirk Jans uit de Gemeente Harlingen edoch die militair is niet overleden en wel gevonden een Ridder 

Tjeerd Jans uit de Gemeente Hallum welke op den 12 October 1815 in het Hospitaal te Mons is overleden enz. jaar 
1825 (2) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Bakker Dirk Jans Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten 

van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt 

vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie 

verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

6872 05-04-1825 
48-C 

Bakker Dirk Jans, de Grietman van Ameland Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, 
verzoekt in een door hem getekende brief aan de Gouverneur nadere opgave te doen van het overlijden van 

eerstgenoemde  alsulks de naam niet voorkomt van te Mons overleden maar dat hij niet te Mons is overleden maar te 

Deventer in Garnizoen aldaar op den 13-12-1823 enz. jaar 1825 (3) 

8375 716-3_3C 
22-07-184 1 

Bakker Dirk Jans, Vledder is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt 
vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten 

van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8197 700-14 

09-07-1839 

Bakker Dirk Jetzes Garenverver en verzoekt om vrijstelling voor den Accijns op Zeep voor zijn Garen verwerij enz. 

jaar 1839 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bakker Dirk Sibles 98 en Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6406 175-1-2-3 

09-04-1816 

Bakker Dirk staat vermeld in een document met 8 kolom informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  
1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Bakker Dirk staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 

vernieuwing van hun kleding met 8 kolom zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) 
totale dossier (9) 

6838 7-A bijl.2  

Mannen 

Justitie 
26-03-1824 

Bakker Dirk T., 55 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 

hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 
wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 

gevangenen (48) 

9182 24 
06-01-1916 

Bakker Dirk te Ballum,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  

jaar 1916 (3) 

6841 2-A 

28-04-1824 

Bakker Dirk,  betreft een gewezen vonnis, jaar 1824 (6) 

9465 Deel 2, 39 

02-09-1865 

Bakker Dirk, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Sexbierum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9183 1731 
05-12-1916 

Bakker Dirk, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand November met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Bakker Dirk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 
(5) 

3575 4 

18-11-1878 

Bakker Dirkje Vrouwenparochie Veerdienst,  jaar 1878 vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van 

Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolom informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren 
enz. jaar 1878 (3) 

6066 

 

16 

08-01-1821 

Bakker Dirks---- Eisveld J. Landmeter 1e klasse    , hij wordt van de Provincie Drente en Groningen naar Vriesland 

verplaatst , wordt in genoemd Bakker Dirks of Dirks Bakker Lndnmeter 2e klasse jaar 1821 (3) 

9465 Deel 2, 7 
02-09-1865 

Bakker Doede te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register 
van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9465 Deel 2, 7 

02-09-1865 

Bakker Doede te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 



9465 Deel 2, 7 

02-09-1865 

Bakker Doede te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9725 Deel I   
Blz. 10 

00-00-1864 

Bakker Doede, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolom info. jaar 1864 (2) 

9183 922 

06-06-1916 

Bakker Doede, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, de maand Mei met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9184 839 

03-07-1917 

Bakker Doede, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, de maand Mei met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 15 
00-00-1865 

Bakker Doede, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1865 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 16 
00-00-1865 

Bakker Doede, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1865 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 25 
00-00-1867 

Bakker Doede, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 8 

00-00-1863 

Bakker Doede, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolom info. jaar 1863 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 13 

00-00-1865 

Bakker Doede, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1865 (2) 

8352 220/18 Bakker Doeke C. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend 
ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8) 

8220   1137/13, 1 

06-11-1839 

Bakker Dooije T. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het 

indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 
1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, 

Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Bakker Dooye T. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden 

van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 
1840 (1) dossier (5) 

6281 484-6 

11-04-1817    

Bakker Douwe  ontvangt betaling voor geleverde boeken en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  

in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd 
tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13) 

8197 703-2 

10-07-1839 

Bakker Douwe Gerrits---- Velsen van Simon te Wanswerd en Bakker Douwe Gerrits te Tjalhuizum wegens het houden 

ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten is deze bij de regtbank te Sneek behandeld wegens het houden van een 
ongeoorloofde bijeenkomst enz. jaar 1839 (4) 

8375 715-12 

21-07-1841 

Bakker Douwe K.---- Boer de J. M.  Rijksontvanger te Makkum staat vermeld in een Extract uit het Register der 

Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een dubbel accijns biljet van 

Bakker Douwe K. te Makkum voor 535 ponden Rogge enz. jaar 1841 (8) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Bakker Douwe Karstens, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van 

Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) 

die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man 
hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en 

Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou 

inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar 
F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest 

als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

6390 29 en 98 

26-11-1814 

Bakker Douwe Meinderts---- Meinderts Douwe, Bakker te Oosterbierum dat hij ingedeeld is in de nachtwachten maar 

dat hij zwaargebroken is ook volgens de heer Stelwagen G. van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Leeuwarden en 
hij verzoekt enz. jaar 1814 (2) 

3700 40-B 

05-02-1836 

Bakker Douwe Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven 

om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom 
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3701 40-C      

08-02-1839 

Bakker Douwe Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7) 

9725 Deel I   
Blz. 60 

00-00-1873 

Bakker Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 

120,  met 6 kolom info. jaar 1873 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 63 
00-00-1873 

Bakker Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 
120,  met 6 kolom info. jaar 1873 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 35 
00-00-1869 

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 39 
00-00-1869 

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 41 

00-00-1870 

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1870 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 47 

00-00-1871 

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 54 

00-00-1872 

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1872 (2) 

8373 677/6 

10-07-1841 

Bakker Durk  J. Garenverver te Sneek, onderwerp accijns op Zeep enz. enz. jaar 1841 (3) 

9465 Deel 2, 8 

02-09-1865 

Bakker Durk te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van 

de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9465 Deel 2, 8 
02-09-1865 

Bakker Durk te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van 
de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9465 Deel 2, 9 
02-09-1865 

Bakker Durk te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van 
de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

8201 785/9, 4 
07-05-1839 

Bakker E. A. Kapitein is met zijn schip de Louise te Pillau op 29 april  gearriveerd  komende vanuit Newcastle staat 
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8308 1070-8 

21-63 
28-10-1840 

Bakker E. D. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag 

der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier 

(11) 

9134 1081-30 

25-04-1883 

Bakker E. F. te Schiermonnikoog ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

8280 517-11,  

34-35,  
39-40 

19-05-1840 

Bakker E. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten 
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen 

enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Bakker E. te Eduard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende 

de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolom 
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

9126 1043-30 

1879/1880 

Bakker E. te Schiermonnikoog Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 

jaar 1879 (3 

6250 964 
05-10-1814 

Bakker Ebe C. ---- Jorritsma Sijbren T. (President Burgemeester) hij ondertekend een document als lid van de raad van 
de Stad IJlst  met als onderwerp:  een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 

1814 (7) 

6265 2 
29-12-1815 

Bakker Ebe C. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda  J. Gouveneur van de 
Provincie Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar  en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In 

den jaren voor 1802 werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en  en 

huijsen geheven dan de landeigenaar hebben in den jare 1802  door haren invloed zonder een wettig ontslag  te weeg 
gebragt dat den Ontvanger ook de belasting op de enz. enz.  omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk 

dat zij hun oogmerk om de landen van de belasting bevrijd te krijgen  enz. enz.  Nu mijnheer de Gouveneur worden de 

Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren  belast enz, enz.  terwijl  ook op brood en  turf  voor de armen en rijken 
een zware belasting wordt geheven  daar vermogende een huisgezin hebben van 2 tot 3 personen  en de behoeftige 

dagloners met 7 tot 8 kinderen  en dus veel meer brood enz. enz. wij  verwachten van U en Bidden en Smeken dat u 

daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4) 

6252 1144 
29-11-1814 

Bakker Ebe C. hij is mede ondertekenaar als lid van  de Vroedschap van IJlst, Onderwerp:  een brief geschreven aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende  de bestrijding der behoeften over 1815 alleen moeten worden gevonden door de 

middelen enz. jaar 1814 (2 

6248 782 
27-08-1814  

Bakker Ebe C. hij ondertekend samen met de Burgemeester en Vroedschap der Stad IJlst een verzoek aan de 
Gouverneur van Vriesland om voor het volgend jaar verschoond te blijven van aanslagen enz. jaar 1814 (1) 

6253 16 

02-01-1815 

Bakker Ebe C. hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en Vroedschapleden van IJlst een document betreffende 

de Algemeene Armenvoogden en te kennis geven aan den Gouverneur van Vriesland dat zij hunne subsidien 

andersinds op de begroting enz. jaar 1815 (4) 

6254 129 

25-01-1815 

Bakker Ebe C. ondertekend samen met de Burgemeester en andere eden van de Vroedschap van IJlst een document 

betreffende de Armenkas en de Algemeene Armenvoogden enz. jaar 1815 (2) 

6629 842 

01-07-1814 

Bakker Ebe Cornelis als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad IJlst  wordt gelet op de voordracht van onze 

Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der 
reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6251 1099 

17-11-1814 

Bakker Ebe. C. hij ondertekend een document als lid van de Vroedschap van IJlst onder voorzitterschap van den 

President Burgemeester. Met als onderwerp; een Proces Verbaal aangaande de Stadsbelasting zoals b.v. op het Rund 
Slagtvee enz. jaar 1814 (5) 

6395 457 

13-05-1815 

Bakker Eelze H. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de 
Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt 

penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8204 829/20, 7 

12-08-1839 

Bakker Egbert Harms hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 

Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) 
dossier (13) 



5664 3, 10 

20-04-1916 

Bakker en Deken de Schiermonnikoog Schip de Schiermonnikoog I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 A10 Bijl. 2 

27-04-1911 

Bakker en Deken de Schiermonnikoog Schip de Thea Lotte, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 37,  9 
01-04-1910 

Bakker en Deken de Schiermonnikoog Schip de Thea Lotte, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5672 53 

02-06-1891 

Bakker en Hoekstra Fabrikant Molema de Cock  Boon van Schepen te  Hoogezand Geeft verklaring af dat  in 1888 

genoemd schip  van De heren Bakker en Hoekstra St.Boot My.  nieuw was De Eendracht, jaar 1891  (5) 

8285 615-2, 23,2 
19-06-1840 

Bakker F R. te Oudelei wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolom 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

9182 630 
05-04-1916 

Bakker F.  te Steenwijkerwold, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  
Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolom met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

6247 650 

09-07-1814  

Bakker F. ,  Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van 

Langezwaag betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Bakker F. H. te Finkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 
sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de 

maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_23a-v 
20-07-1841 

Bakker F. H. te Oude Leije staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha 
van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 23 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Bakker F. H. te Oude Leije wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 20-v 

17-07-1839 

Bakker F. H. te Sexbierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6709 36 deel 1 
blz. 2 

16-01-1822 

Bakker F. te Bommel wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode 

der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel 
Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2 

blz. 1 
16-01-1822 

Bakker F. te Harderwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk 
Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 

Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies 

incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

9126 1043-21 

1879/1880 

Bakker F. te Kollum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6251 1061 

07-09 -1814 

Bakker Fedde te Franeker, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor 

leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, 
jaar 1814 (7) dossier (13) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bakker Feike Durk 450 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-C 1e bat  
11e  blz. 

Nom. Staat 

09-06-1817 

Bakker Feit Oekes? staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat 

met 8 kolom informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 

No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Bakker Folkert Thijsses hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over 

het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende 
Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

6402 

 

922-1+ 9 

09-12-1815 

Bakker Folkert Thijsses staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der 

NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij 

wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. 
jaar 1815 (2)  Document (13) 

6381 171-B   

22-03-1814 

Bakker Foppe Dirks, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie 

Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

3698 A-17 
08-10-1828 

Bakker Foppe Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (4) 

9181 1645 
03-09-1915 

Bakker Frans,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Bakker Frederik * Groningen , Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag 

weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk 
korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolom  Jaar 1841  (3) 

9184 1031 

01-08-1917 

Bakker Frederik Hendrik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., 

jaar 1917 (5) 



6864 26/1-C, 50 

07-01-1825 

Bakker Fredrik te Harlingen   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 

extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 

(4) 

9134 1081-21 
20-04-1883 

Bakker Fredrik te Kollum ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6865 1-C no. 31 

24-01-1825 

Bakker Fredrik, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolom informatie genaamd Nominative 

Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde 

militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6626 487  blz. 16 

07-04-1814 

Bakker Freerk Heins wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de 

gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de 

aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde 
belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24) 

6639 495 + 498 

23-05-1815 

Bakker G. A.---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen 

van Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het 
slegten van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. 

Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den 

Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers 
Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma 

Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9) 

6410 342 

24-09-1816 

Bakker G. A. M., (Geugjen Albartus Murray) ,  Buwalda P. J. en Houtsma W.  T. alle Officieren bij de rustende 

Schutterij staan vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland  betreffende Militaire zaken en hun verzoek om ontslag uit de schutterij enz. jaar 1816 (1) 

6393 173 

16-03-1815 

Bakker G. A.---- Olivier W. Luitenant Collonel van den Landstorm in het Arrondissement van Sneek ondertekend een 

document betreffende de vervulling van een aantal vacatures wegens het overlijden van de Heer Bonnema Oepke E. 
Adjudant stelt voor die vacature de heer Bakker G. M. (Geugjen Murray) Schout der Gemeente Arum, tot Chirurgijn de 

Heer Bruinsma P. G. Chirurgijn te Witmarssum en tot Onder Adjudant Siffinga Geb. K. enz. jaar 1815 (1) 

8350 175-5 

20-02-1841 

Bakker G. B. .---- Terwisscha G. W. staat vermeld dat hij mede heeft ondertekend als Kerkvoogd van Blesdijke en 

Peperga een document betreffende het verzoek de herstellingen aan het Kerkgebouw door de Timmerman Zwaag van 
der ….? dat begroot is op f. 600 goed te keuren terwijl er op de 20e ten huize van de Kastelein Smit J. te Blesse ten 

einde te besluiten of het ingestorte kerkgebouw te Blesse zal  enz. jaar 1841 (8) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 1-

v 

17-07-1839 

Bakker G. G. te Jelsum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6680 418 blz. 5 
07-10-1818  

Bakker G. Hoogleeraar te Groningen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel 
van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, 

Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van 

Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

6639 481 

22-05-1815 

Bakker G. M. (Geugjen Murray Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende enz. jaar Sijbrens Gerritje meerderjarig zijnde als de Armvoogden van Kimswerd aanvoeren maar zij heeft 

onafgebroekn in het dorp gewoond en heeft op 2 januari j.l. in het dorp Kimswerd bevallen van een kind van het 
mannelijk geslacht en aan dat kind de naam heeft gegeven van Zee van der Sijbren Jakobs enz. jaar 1815 (2) 

6624 217 

29-01-1814 

Bakker G. M. (Geugjen Murray) ---- Feijkema  J. D. (Jan Douwes) Adjunct Maire  wordt voorgedragen tot het 

waarnemen van de functie van de Schout Bakker G. M. (Geugjen Murray) van de Gemeente Arum bij zijn afwezigheid 
enz. en Karsten Hendrik fungerend Griffier wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 

(2) 

6410 342A 

15-05-1816 

Bakker G. M. (Geugjen Murray) Schout van de Gemeente  Arum wonende te Pingjum ondertekend een brief aan Zijne 

Majesteit de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij is geworden bij kon. besluit eerste Luitenant bij 
de 5e Comp. enz. te Leeuwarden maar wenst van deze benoeming ontslagen te worden  uit hoofde van zijn 

werkzaamheden als enz. maar dat hij een zeer geschikt persoon wil voordragen en welo Draaisma Ulbe Piers wonende 

te Achlum  enz. jaar 1816 (5) 

6644  832 

12-10-1815 

Bakker G. M. (Geugjen Murray) Schout van de gemeente Arum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende het onderhoud van Gerbens Tije en zijn familie enz. jaar 1815 (1) 

6871 26-03-1825 

23-A/1 

Bakker G.---- Meer van der J.J. en Bakker G. te Blesdijke beide ten zake een procesverbaal van bekeuring wegens 

vervoer van twee zakken Roggemeel zonder enz. jaar 1825 (7) 

8309  1095-13 

05-11-1840 

Bakker G. Notaris te Rauwerd verzoekt om benoeming tot Secretaris der Grietenij Hennaarderadeel enz. jaar 1840 (3) 

8007 286 

05-07-1837 

Bakker G. O. Schipper op de Vrouw Zwaantje (Kapitein op de Swantina), jaar 1837 

8055 286/8410 

27-09-1837 

Bakker G. O. Schipper, jaar 1837 

8204 841/17 

17-08-1839 

Bakker G. S van beroep chipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de 

aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  
(3) 

9134 1139 

18-08-1883 

Bakker G. S. te Blesse, in kwaliteit als Kerkvoogd van de Hervormden te Peperga , in een handgeschreven brief met 

zijn handtekening een verzoek tot vergunning om een dam in de bermsloot te mogen maken enz. enz. ook de verleende 
vergunning met voorwaarden  en een tekening  van de situatie jaar 1883 (8) 

6840 36-A  

blz. 47 
22-04-1824 

Bakker G. T. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, 

Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum 

en Ydaard (53) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Bakker G. te Tjalhuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in 
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 



Wijmbrit- 

      seradeel 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6681 460 

00-00-1818 

Bakker G., Doopsgezind Predikant te Oldeboorn, en Hayma  K. (Klaas) Doopsgezind Predikant te Oldeboorn met een 

handgeschreven brief van G. Bakker met zijn handtekening, jaar 1818 (2) 

5664 274-a en 10 
28-02-1918 

Bakker Gebroeders Langweer Schip de Eendracht I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

3581 9, 9-e 

17-05-1848 

Bakker Geele Gerrits te Joure en Vijlstra Jelte Jurjens en tevens voor zijn vrouw Bourboom Lawina Bernardus 

Veerdienst 

6417 176  
3e Bataillon 

22-04-1817 

Bakker Geert 12 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolom informatie van genoemde persoon 
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van 

oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, 

desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie 
ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

9725 Deel 2  

Blz. 176 
00-00-1897 

Bakker Geert 7e Reg. Infanterie  Zeemilitie   hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1897 (2) 

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Bakker Geert J. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen 
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en 

een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

9725 Deel 2 Blz. 1 

37+139+ 
157+160 

00-00-1893 

Bakker Geert naar de Middelandsche Zee,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde 

plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen 
aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom 

info. jaar 1893-1894-1895 (8) 

9725 Deel 2 Blz.  
163+171 

00-00-1896 

Bakker Geert naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1896-1897 

(4) 

9725 Deel 2  
Blz. 125+ 

131+144 

+150 

Bakker Geert naar Java, 7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1892-1893-

1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 120 

00-00-1892 

Bakker Geert naar Suriname, 7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 
1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 149 

00-00-1894 

Bakker Geert,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 164 

00-00-1896 

Bakker Geert,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 167 

00-00-1896 

Bakker Geert,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 177 

00-00-1897 

Bakker Geert, 7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 203 

00-00-1899 

Bakker Geert, Zeemilitie   ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 204 
00-00-1899 

Bakker Geert, Zeemilitie gaat naar Indie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 160 
00-00-1895 

Bakker Geert, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 162 

00-00-1896 

Bakker Geert, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 190 

00-00-1899 

Bakker Geert, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1899 (2 

9725 Deel 2  
Blz. 187 

00-00-1898 

Bakker Geert, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1898 (2) 

3698 A-17 
08-10-1828 

Bakker Gerben Nankes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (4) 

6025 529 
11-08-1817 

Bakker Gerrit , Leeraar bijde Doopsgezinde gemeente , vergaderend bij Nieuwe-Huis te Oldeboorn,  in een 
handgeschreven brief met zijn handtekening; dat hij solliciteerd naar de enz. enz.  jaar 1817 (2) 

6393 134 

28-02-1815 

Bakker Gerrit Beerends Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 

1815 (5) 



6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Bakker Gerrit Beerends staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement 

met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant 

Doorenbos H. (Hieronimus)door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het 
verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan 

doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke 

geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde 
ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen 

deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de 

Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

6070 424-6 

5-05-1821 

Bakker Gerrit Jantjes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Bakker Gerrit Jentjes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Bakker Gerrit Jentjes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

8285 611-19, 2 

18-06-1840 

Bakker Gerrit staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Sneek  van welke de indiensttreding of 

ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolom informatie enz. jaar 1840 (6) 

6636 130 

06-02-1815 

Bakker Geugjen Albartus Murray  Schout van de Gemeente Arum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een request van de Predikant Kutsch Otto Carel  en een Beroepbrief, waarin wegens vertrek van 
Putting Gerardus Predikant naar Exmorra deze plaats vacant is en in vergadering bijeen geroepen door Swartzenberg en 

Hohemlansberg thoe Wilco en ondertekend door Wiarda Hans Willem, Hilarides Heijn, Wiarda Lolle Wierds, Feenstra 

M. ook genoemd Ales Sampt Pieters enz. jaar 1815 (6) 

9126 1043-19 

1879/1880 

Bakker Gijsbert Ruurds Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 

(3) 

9134 1081-19 

01-05-1883 

Bakker Gijsberts Ruurds te Hindelopen; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6834 23-C 

20-02-1824 

Bakker Gosse Feijes is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie voor Dijkstra Auke enz. 

jaar 1824 (3) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Bakker Grietje kind van Bakker Dirk Jans en Harms Dirkje Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van 

verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 
in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de 

Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door 

de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Bakker Grietje kind van Harms Dirkje en van Bakker Dirk Jans, Vledder is de plaats van waar opgezonden en 

Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door 

het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. 

jaar 1841 (7) 

8356 328/27-4 
03-04-1841 

Bakker H. A. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in 
de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen 

kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6064 787 
04-11-1820 

Bakker H. B.---- Mezenbroek Jan,  Schipper op het Kofschip de Goede Hoop en Bakker H. B.,  Schipper op het 
Kofschip de Fredrik Herman beide in den nachtvan den 21e augustus 1817 te Ameland gestrand. Onderwerp: de 

rekeningen wegens de granen, geborgen uit deze schepen en dat de reclamanten geenzins van mening zijn om tegen de 

Notaris Ypma ….? En de bergers gecommiteerden eene regterlijke vermindering enz. jaar 1820 (1) 

6031 125, 1, 2 

23-02-1818 

Bakker H. B. Schipper op de Friedrich Hermann gestrand  in het jaar 1817 op/bij het eiland Ameland betreft een 

document waarin door de Strandvonder Heeckeren van W. R. J. D.  vermeld wordt wat er van de lading is 

aangespoeld/in zee opgevist enz. jaar 1818 (2) 

6031 99 
13-02-1818 

Bakker H. B. Schipper op het schip de Friedrich Hermann,  jaar 1818 

6035 416 

03-06-1818 

Bakker H. B.---- Vellema David Andries , Teller, Meter en  Weger van de convooien van Licentien een 

handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp verongelukte schepen gevoerd geweest door Mesenbroek J. en  
Bakker H. B. en  Witkop P. ?.  enz. jaar 1818 (3) 

6027 729 

17-10-1817 

Bakker H. B.,  Kapitein op de Fredrik Herman , een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij verteld dat 

hij naar Rotterdam zal zeilen met den eersten goeden wind die God verlenen sal enz. enz. met de lading enz. , jaar 1817 

(3) 

8308 1079-8 

31-10-1840 

Bakker H. Baggelaar Turf geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het 

Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de 

Heer Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk 
bedrag volgens declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4) 

8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Bakker H. de weduwe te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes 

C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 

in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

6628  825 blz. 2 

23-05-1814 

Bakker H. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal 

geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, 
door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd 

nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Bakker H. H. 760 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen 
met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. 

Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland 



betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 

1841 (5) 

6418 248-DD  

5e Compag. 
3e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Bakker H. Heeke? staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 

afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolom informatie der Manschappen welkebij de afloting voor 
den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6034 398 
30-05-1818 

Bakker H. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

9190 172 
28-01-1920 

Bakker H. J. verzoek tot intrekking van zijn aansteling tot Veldwachter jaar 1920 (2) 

6243 191-21 

06-03-1814 

Bakker H. K. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Bakker H. K. de weduwe te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij 

Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met 
de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de 

ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 40  
Blz.3 

26-09-1839 

Bakker H. K. de weduwe te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat 
der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolom 

informatie, jaar 1839 (7) 

8280 526-1, 40,3 
22-05-1840 

Bakker H. K. de weduwe te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een 
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolom  informatie o.a. de woonplaats  

van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle 
gemeenten van Friesland  (123) 

6842 16-A 

17-05-1824 

Bakker H. K. te Makkum een request naar de belastingen jaar 1824 (3) 

5675 30 
06-05-1915 

Bakker H. K. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  
Beurtschipper op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek---- Zandstra Sjoerd, 

Veerschipper wonende Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 

jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning 
voor een motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  

enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen 

bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17) 

6830 18-A blz. 9 

21-01-1824 

Bakker H. L. Wed. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 

verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen 

en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te 
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6258 630-21 

17-04-1815 

Bakker H. M. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent 

een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is 
geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en 

van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het 

gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 
1815 (3) dossier   (45) 

8201 785/9, 3 

07-05-1839 

Bakker H. T. Kapitein is met zijn schip de Tjatzina vanuit Bremen op 27 April te Ameland gearriveerd en vertrekken 

weer naar Amsterdam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort 

schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

9182 493 

16-03-1916 

Bakker H. te Heerenveen hem is eervol ontslag verleend jaar 1916 (2) 

8285 615-2, 40-1 

19-06-1840 

Bakker H. W.? te Kimswerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene 
naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en 

gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

6418 248-E 
3e  blz.  

Nom. Staat 

11-06-1817 

Bakker Hage Hages staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de 
depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolom informatie der 

Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof 

absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-b 3e bat  
3e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Bakker haije Haijes 81 is zijn volgnummer bij het Depot en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met 

groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 
1841 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Bakker Haije, 36 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, 

beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6424 609 
10-12-1817 

Bakker Haitze Piekes 35 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij 
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage 

van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 



3698 A-6 

28-10-1828 

Bakker Hamke Idses, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in Veenhuizen  jaar 1828 (7) 

6079 124 + 142 

02-02-1822 

Bakker Hans Doekes---- Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein 

Larsen Christiaan gevoerd hebbende het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen 
de 14e en de 15e  dezer maand en de lading verkocht en afgifte in Natura enz. ook wordt er in een document genoemd 

de gecommitterrden der Strandberging op Ameland Bakker Symon W., Vries de Dirk .T, Bakker Hans Doekes, jaar 

1822 (4) 

6418 248-A  
 7e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Bakker Hans Haijes * Stavoren wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner 

Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Bakker Hans Haijes 81 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 

Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan 

enz. jaar 1841 (5) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Bakker Hans Heijes 528 Stavoren is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Bakker Hans Oepkes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van 

Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) 

die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man 
hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en 

Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou 

inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar 
F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest 

als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

6838 7-A bijl. 1  
Mannen 

 Arrest 

26-03-1824 

Bakker Haring R., 23 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest 

geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het 

getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata 
enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijl. 2  

Mannen 

Justitie 
26-03-1824 

Bakker Haring R., 96 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 

hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 
wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 

gevangenen (48) 

6838 7-A bijl. 1  
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Bakker Haring R?., 115 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn 

gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens 

van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met 
overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen 

(42) 

3698 B-23 
15-02-1832 

Bakker Haring Roelofs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen 
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7) 

3699 A-23, 1-6 

15-02-1834 

Bakker Haring Roelofs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen 
enz.jaar 1834 (16) 

3700 23-A, 1 - 6 

05-02-1835 

Bakker Haring Roelofs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

6631 1189 lijst 1 
26-09-1814 

Bakker Harmen Egberts staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement 
met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant 

Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het 

verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan 

doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke 

geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde 
ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen 

deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de 

Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

8096 28-06-1838  

626/20,.59 

Bakker Harmen Lammert Baukes Schiermonnikoog Matroos op de Gezusters, jaar 1838 

9181 1954 
10-11-1915 

Bakker Harmen,  een getypte brief met zijn handtekening met verzoek  hem wegens gevorderde leeftijd eervol ontslag 
te verlenen,  zijn eervol ontslag is verleend jaar 1915 (3) 

9180 420 

05-03-1915 

Bakker Harmen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Bakker Haye Hijlkes 375 Hindelopen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 



6418 248-b 1e bat  

3e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Bakker Heije Hielkens 375 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende 

het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent 

bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 248-C 1e bat  

11e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Bakker Heijn Hilkes * Hindelopen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant 

Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een 

Nominative Staat met 8 kolom informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 
22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 

1817 (4) 

3575 4 

18-11-1878 

Bakker Hein Oudebildzijl Veerdienst,  jaar 1878 vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van 

Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolom informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren 
enz. jaar 1878 (3) 

9465 Deel 2, 13 

26-03-1857 

Bakker Hein te Oudebildtzijl Beurt en Veerdienst van Oudebildtzijl naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8). 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Bakker Hendrik Abrahams staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel 

Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de 

Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolom informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den 

Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met 

vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

6045 209 

03-04-1819 

Bakker Hendrik B.---- Laag van der Drieuwes K. & Co.  wonende op het Eyland Ameland Onderwerp Strandvonderij 

betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) met een lading balken van Drammen naar 

Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Bakker Hendrik B. van Koningsbergen 
naar Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Mesenbroek Jan van Riga naar 

Schiedam ,  de goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e  en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt geworden  

door de strandvonder Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (4) 

6045 262 

19-04-1819 

Bakker Hendrik B.---- Visser Barend & Zoon te Harlingen en Laag van der Drieuwes K. & Co.  wonende op het 

Eyland Ameland Onderwerp Strandvonderij betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) 

met een lading balken van Drammen naar Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de 
capitein Bakker Hendrik B. van Koningsbergen naar Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd 

door de capitein Mesenbroek Jan van Riga naar Schiedam ,  de goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e  

en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt geworden  door de strandvonder Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (3) 

6025 566, 567 
25-08-1817 

Bakker Hendrik Barend Kapitein op de Frederik Herman, jaar 1817 

6029 880 

13-12-1817 

Bakker Hendrik Barends---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal  Jan B. schrijven en ondertekenen een brief 

als gevolmagtigde per procuratie van de heer Metger C. H. Junijor koopman te Emden onder de firma Metger J. H. en 
zoon Patroon en Boekhouder van het schip Fredriek Herman gevoerd door Cap. Bakker Hendrik Barends vergaan op 

22 augustus 1817, betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van 

….?  op den 3 november is verkocht en dat enz. jaar 1817 (5) 

6032 195- 

1,2, 6-8 

21-03-1818 

Bakker Hendrik Berends Kapitein op het schip de Fredriech Herman die op 21 augustus 1817 is vergaan en op den 

eiland Ameland gestrand, en dat Visser Barend & zoon te Harlingen voor de belangen der eigenaren optreed verder 

betreft de lading enz. ook genoemd een betaling aan Notaris Ypma B. voor geleverde diensten verder genoemd de 
scheepsmeter Vellema ….? jaar 1818 (5)  

3698 A-4 

08-10-1828 

Bakker Hendrik Feddes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3) 

8257  69/20, 1 
nummer 19 

20-01-1840 

Bakker Hendrik J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de 
toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij 

de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolom informatie zoals Situatie der 

Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 1 
nr. 119 

20-01-1840 

Bakker Hendrik J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de 
toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij 

de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolom informatie zoals Situatie der 

Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

9183 1055 

04-07-1916 

Bakker Hendrik Jacob, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6864 26/1-C, 88 

07-01-1825 

Bakker Hendrik Oenes  te Tietjerksteradeel   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde 

certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse 
manschappen, jaar 1825 (4) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Bakker Hendrik Oenes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. 

Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten 
met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Bakker Hendrik Oenes te Tietjerksteradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen 

van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij 

missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

8309 1103-21, 

1, 10 

07-11-1840 

Bakker Hendrik Wietzes staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst 

met 6 kolom informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6) 

9181 1645 

03-09-1915 

Bakker Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6027 696 

07-10-1817 

Bakker Hendrik, Kapitein op de Frederik Herman (Friedreich Hermann) komende van Koningsbergen naar Rotterdam 

doch op de gronden van Ameland gestrand en  de lading verkogt deze akte is ondertekend door Visser Barend & zoon 
en Rodenhuis B. een  notariële akte voor Notaris Versteeg Matthijs en  Schade Adam Notaris te Rotterdam en de heer 



Vink Nicolaas Michiel kantoor houdende op de Zuid Blaak Wijk B. no. 10 aldaar  ook genoemd Wyma Sjoerd Simons 

Openbaar Notaris te Harlingen enz. jaar 1817 (4) 

9184 1031 

01-08-1917 

Bakker Hendrik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, de maand Juli met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

9187 735 
07-06-1918 

Bakker Hendrik, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

9187 1341 
06-09-1918 

Bakker Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 (5) 

9725 Deel I   

Blz. 26 
00-00-1867 

Bakker Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I  

Blz. 32 
00-00-1868 

Bakker Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 39 
00-00-1869 

Bakker Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1869 (2) 

3700 15-B,11-20 

03-02-1836 

Bakker Henk Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

9725 Deel I   

Blz. 24 

00-00-1867 

Bakker Hewndrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1867 (2) 

3699 B-1 
15-05-1834 

Bakker Hijltje die zig als vader van het kind no.121 ( Dijkstra Emke Hyltjes) verklaart , wordt vermeld in het dossier 
Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien 

opgezonden  enz. jaar 1834 (10) 

3699 B-13 
03-05-1834 

Bakker Hijltje die zig als vader van het kind no.121 ( Dijkstra Emke Hyltjes) verklaart , wordt vermeld in het dossier 
Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien 

opgezonden  enz. jaar 1834 (5) 

3698 B-31 

25-02-1832 

Bakker Hiltje Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6028 829 

20-11-1817 

Bakker Hindrik B---- Meesenbroek Jan Kapitein gevoerd hebbende het schip de Goede Hoop en op den reijs van Reiga 

naar Schiedam gedisteneerd met Rogge en Garst beladen op den 22e augustus dezes jaars op den gronden van Ameland 
is komen te stranden alsmede kapitein Bakker Hindrik B.  gevoerd hebbende het Kofschip genaamd de Frederik 

Herman en op de reis van Koningsbergen naar Rotterdam gedisteneerd beladen met Rogge en op de 22 augustus dezes 

jaar op die gronden van Ameland is komen te stranden enz. betreft de geborgen goederen en tuigage wat geweigerd is 
enz. jaar 1817 (2) 

3699 A-43 

14-02-1834 

Bakker Hinke Rimmerts,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen 
enz.jaar 1834 (10) 

3700 43-A 

05-02-1835 

Bakker Hinke Rimmerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 

(6) 

6282 737-15 

07-07-1817 

Bakker Idske T. of F., Boerinne,  te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief 

vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld 

over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige 
Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 

1817 (5) dossier (28) 

6840 36-A  

blz. 47 
22-04-1824 

Bakker Idske van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, 

Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum 

en Ydaard (53) 

6677 316  

22-07-1818 

Bakker Ippe Nantkes, Mr. Scheepstimmerman, Huis 51, staat vermeld op een document met de 84 namen van de 

Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars 

Tractement= Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het 
Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) 

en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12) 

9921 22 

 20-10-1882 

Bakker J.  Inspecteur der Politie te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der 

Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6068 

 

224 

21-03-1821 

Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik Theodoor) te Gongrijp en 

Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp  L. W. (Luchien Willems) te Surhuisterveen, 

Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum ,  Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster , Damsté  J. 
S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen  

maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur 

enz. jaar 1821 (4) 

6069 

 

322 

20-04-1821 

Bakker J. (Jan) Predikant  doet een verzoek in naam van alle Predikanten onder de ring van Kollum dat Talma P. 

(Pibo), in zijn bediening  als Predikant te Augsbuur en Kollumerzwaag enz. enz. jaar 1821 (1) 

6709 36 deel 2  

 blz. 17 
16-01-1822 

Bakker J. (Jan) te Buitenpost, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. 



Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle 

provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

9126 1016 

21-06-1879    

Bakker J. B. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  

te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van 
Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief 

getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, 

Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6858 19-A 
08-11-1824 

Bakker J. F., Brouwer te Sneek , onderwerp geen verlof tot brouwen te geven mits de aangiften voldaan zijn jaar 1824 
(5) 

6100  1215-45 

29-11-1823 

Bakker J. G. te Sneek,   hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is 

gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8) 

6646  918 
28-11-1815 

Bakker J. H. ---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de 
Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen 

voor 3 Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) 
ondertekenen dit document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door 

Meer van der Minne Teekes oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook)  oud 60 jaren en 

van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ)  oud 53 jaren van beroep 
Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook)  oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas 

Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep 

Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle 

dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar verder 

ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit 

document enz. jaar 1815 (12) 

6644  850 
20-10-1815 

Bakker J. H. ---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het 

hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in 

genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts 
Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen 

onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan 

Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de 
Grietman enz. jaar 1815 (8) 

6424 609 

10-12-1817 

Bakker J. H. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

3576 4 en 5 

06-03-1827 

Bakker J. H. Groningen-Lwd. Beurtschipper, Onderwerp: het aanleggen van zijn Beurtschip tussen Groningen en 

Leeuwarden enz. jaar 1827 (1) 

8280 517-11, 19 

19-05-1840 

Bakker J. H. te Sexbierum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten 

der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Minnertsga Arrondissement 
Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8280  517-11, 42 

19-05-1840 

Bakker J. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten 
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen 

enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6254 181 
21-02-1815 

Bakker J. K. wegens geleverde winkelwaren aan de weduwe en kinderen van Tjammes Hendrik ,  Wordt vermeld als 
Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

6631  1114 

13e blz.  
van kolom 

15-09-1814 

Bakker J. L., Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op 

de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6631  1114 

12e blz. v 
an kolom 

15-09-1814 

Bakker J. L.wegens leverantie van Linnen  onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende 

schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

5664 

 

37, 8 

00-00-1911 

Bakker J. Langweer Schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

6072 603 

27-07-1821 

Bakker J. M.  Ontvanger te Sneek  wegens zijn overlijden enz. enz. een verstrekte last op Gaastra P.  1e Commies bij de 

overleden ontvanger enz. jaar 1821 (2) 

6631  1076 
02-09-1814 

Bakker J. M. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

5993 919 

14-11-1814 

Bakker J. M. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en 

afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de 

ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2) 

5996 99 

06-02-1815 

Bakker J. M. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en 

afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de 

ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2) 

5993 876 

02-11-1814 

Bakker J. M. Ontvanger der Belastingen in de Gemeente Heeg  is gecharcheerd met het Ontvang in Sneek enz. jaar 

1814 (1) 

6075 

 

805-b  

22-10-1821 

Bakker J. M.---- Speelman Wobma H. M.  hij wordt aangesteld als Ontvanger Particulier te Sneek met een salaris van 

fl. 4000.= per jaar en een borgtocht van fl. 18000.= i.p.v. Bakker J. M. die overleden is wordt ook in genoemd Gaarta T. 
waarnemende het kantoor Particulier te Sneek  jaar 1821 (1) 



5997 223 

11-03-1815 

Bakker J. M. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-

verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de 

Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolom info. jaar 1815 (2) 

5996 120 
11-02-1815 

Bakker J. M. te Heeg Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en 
deuren en venstergeld jaar 1815 (2) 

5997 304 

31-03-1815 

Bakker J. M. Zijn aanstelling als ontvanger bij de belastingen te Heeg en zijn beëdiging , jaar 1815 (3) 

6859 32-A 
10-11-1824 

Bakker J. P. Schipper te Sneek, onderwerp een transactie ter voorkoming van een een vervolging wegens het niet 
hebben van een document voor het vervoerde binnenlands gedistilleerd wordt ook in genemd Lange de P. J.  Albada 

Jelgersma P, of Jelgersma Albada P. en de rotterdamse Schipper  Boekweit J. A. enz. enz. jaar 1824 ( 6) 

6034 398 

30-05-1818 

Bakker J. S. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8285 615-2, 29 

19-06-1840 

Bakker J. S. te Deersum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolom 
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8308 1070-8 

732-754 
28-10-1840 

Bakker J. S. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 
aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

8210 966/7 en  
881/14, 9>> 

27-08-1839 

Bakker J. S. te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 

van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

5664 24 

21-09-1903 

Bakker J. te Echten, ondernemer van openbare middelen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 (1) 

8377 759/15 

04-08-1841 

Bakker J. te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de 

weg naar Harlingen jaar 1841 (2) 

8280  517-11, 48 

19-05-1840 

Bakker J. te Workum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der 

Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  
belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

5990 610 

03-08-1814 

Bakker J. tot Commies Ontvanger te Nieuwerzijl is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij 

Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4) 

8285 615-2,  

5-1, 2 

19-06-1840 

Bakker J. W. & Comp. te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van 

Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolom 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8375 708-5_5 

20-07-1841 

Bakker J. W. Comp. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor 

van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten 

in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

6838 8-A 
27-03-1824 

Bakker J. W. Veldwachter, jaar 1824 

9189 874 

24-07-1919 

Bakker J.----Postma W. C.  Koopman en Wethouder te Harlingen ,  hij klaagt  over gebrekkige politietoezicht wegens 

diefstal van Veldvruchten enz. wordt ook in genoemd Posthuma de Commandant Rijksveldwacht te Leeuwarden, ook 
Bakker J. te Menaldum   jaar 1919 (16) 

6385 142 

06-07-1814 

Bakker Jacob Aukes te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als 

Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

9725 Deel I   
Blz. 58 

00-00-1872 

Bakker Jacob Christiaan,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-

09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1872 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.4 
00-00-1876 

Bakker Jacob Christiaan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 
1876 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.7 

00-00-1876 

Bakker Jacob Christiaan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 

1876 (2) 

6630  1017B  

blz. 6 

22-08-1814 

Bakker Jacob Klasen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en 
plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A  

blz. 6 
22-08-1814 

Bakker Jacob Klasen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening 
der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat 

betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

9465 Deel 2, 82 
03-02-1864 

Bakker Jacob Lammerts te Oldeboorn , Beurt en Veerdienst van Gorredijk op Oldeboorn,  hij  wordt vermeld in het 
Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (8)   

9465 Deel 2, 89 

14-02-1857 

Bakker Jacob Lammerts te Oldeboorn, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Oldeboorn, hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)   



9465 Deel 2, 105 

04-12-1856 

Bakker Jacob Lammerts, Beurt en Veerdienst van Oldeboorn op Heerenveen,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)   

9187 890 
04-07-1918 

Bakker Jacob Marten, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

9725 Deel 2  

Blz.34 
00-00-1881 

Bakker Jacob Pieter naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 

(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 

1881 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.36 

00-00-1881 

Bakker Jacob Pieter naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 

1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.40 

00-00-1882 

Bakker Jacob Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1882 (2) 

6242 90 
04-02-1814 

Bakker Jacob Pieters te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van 
Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door 

de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij 

betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23) 

9725 Deel 2  

Blz.32 

00-00-1881 

Bakker Jacob Pieters,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1881 (2) 

8224 1216-14, 3 
29-11-1839 

Bakker Jacob Pieters, 35 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling 
Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van 

Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolom  informatie een  kolom 

aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4) 

3700 15-B,11-20 

03-02-1836 

Bakker Jacob Popkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

9182 630 
05-04-1916 

Bakker Jacob te Enschede, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Baarderadeel (5 kolom met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (7) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Bakker Jacob Wopkes  48 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolom informatie van 

hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden 
bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te 

Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Bakker Jacob, 172 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met 
vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 

(8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

9184 27 
08-01-1917 

Bakker Jacob, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

9186 10 
03-01-1918 

Bakker Jacob, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 

9725 Deel 2  

Blz.3 
00-00-1876 

Bakker Jan  Grenediers en Jagers  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1876 (2) 

6252 1179-71 

08-11-1813 

Bakker Jan  wegens Kostpeningen der Timmerlieden tot het bouwen van de caserne op Oostmahorn, hij komt voor  op 

de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het 
voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 

1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

9725 Deel 2  

Blz. 65 
00-00-1887 

Bakker Jan ,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1887 (2) 

6860 68-A 

30-11-1824 

Bakker Jan A komt ook in voor.,  Bos Tjeen C. en Jolema de weduwe onderwerp tezamen gekocht land, met problemen 

wat voor de rechtbank dient, enz.  jaar 1824  (4) 

6251 1061 
07-09 -1814 

Bakker Jan A. , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor 
leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, 

jaar 1814 (7) dossier (13) 

8257  69/20, 1 
nr. 103 

20-01-1840 

Bakker Jan A. hij wordt jaar 1840 (6)vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de 
toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij 

de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolom informatie zoals Situatie der 

Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6389 24, 24-A 

31-10-1814 

Bakker Jan A?. Luitenant Colonel hij wordt genoemd in een document geschreven door de President Burgemeester van 

IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) het voor of tegen zijn in Woudsend enz. jaar 1814 (1) (totale dossier 7) 

6000 586 

21-06-1815 

Bakker Jan Aarts  te Luinjebert  wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)  met aantal dienstboden, 

bedrag aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4) 

6394 234 

06-03-1815 

Bakker Jan Aenes (Getrouwd) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende 

tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3) 

9921 14-A 

19-10-1882 

Bakker Jan Agent 2e klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 



6389 37-38 

06-11-1814 

Bakker Jan Annes en Tromp Walle Lolkes, de schout van Heeg is eindelijk overgegaan tot de voordracht van 

voornoemde de eerste tot Luitt. Colonel en de laatste tot Luitenant Kwartiermeester bij het 2e Bataillon Landstorm enz. 

enz. jaar 1814 (2) 

6261 900-3 
04-09-1815 

Bakker Jan Baukes, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier 
van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 

1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Bakker Jan Bouwes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) 

van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een 
aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. 

te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter 

aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp 
Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6244 306 

04-04-1814 

Bakker Jan C.  President Voogd te Makkum, een brief door hem ondertekend  van de Algemeene Armenstaatsvoogden 

aldaar gezien de deplorable toestant der Financieen voor de armen  enz. enz. jaar 1814 (3) 

5990 663, 675 

26-08-1814 

 

Bakker Jan C. ---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) de  Schout,  Tichelaar Jelmer P., Houtsma Evert O., Sloof Sytze F., 

Kingma Hylke Jan L., Stellingwerff Pieter A., Andringa Ruurd T. allen lid van het gemeente bestuur van Makkum 

enTichelaar Jan P., Bakker Jan C., Eekma S. van beroep Zetters een brief aan de Gouveneur enz.. schrijven eenbetreft 
de financiën en belastng van Makkum en Humalda van J. F schrijft dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan enz. 

jaar 1814 (5) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Bakker Jan Cornelis hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 

3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 
Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende 

Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

6383 57 
02-04-1814 

Bakker Jan Cornelis te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat 
der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

7977 158-13 

14-02-1837 

Bakker Jan Cornelis, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die 

tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden 
ontslagen enz. jaar 1837 (6) 

6840 36-A  

blz. 41 
22-04-1824 

Bakker Jan D. Schipper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen 
over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, 

Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Bakker Jan Dirks huurt een stuk Land gelegen  in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een document 

van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. 
enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 ) 

6843 27-C 

25-05-1824 

Bakker Jan Dirks, Bokkel ten Hendrik Willems hebben zig niet ingeschreven voor de Militie, maar  enz.  jaar 1824 (7) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Bakker Jan Douwes  te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 
13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

8224 1224-13 

02-12-1839 

Bakker Jan en Kraan Christiaan deze kinderen zijn teruggezonden naar het Etablissement der Maatschappij te 

Veenhuizen zij waren voor enige tijd uit hetzelve gedeserteerd enz. jaar 1839 (3) 

6850 14-A  

05-08-1824 

Bakker Jan F,  te Sneek  een Brouwerij  --- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;  met 

de straat waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van 

de laatste roering jaar 1824 (4) 

6869 28-02-1825 
8-A 

Bakker Jan F. ---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland 
Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat 

door de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder 

vermeld als getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te 
Ballum woonagtig verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de 

Dirk Pieters, Boer de Abram J. en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., 

Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 (7) 

6858 29-A 

08-11-1824 

Bakker Jan------- Fontein Dirk te Harlingen komt voor op een staat van Reclamatieen van Schatplichtigen tegen hunnen 

aanslag . komt ook in voor zijn knecht Bakker Jan Dirk die een verkeerde aangifte heeft gedaan, en Dirk vraagt dus een 

een nieuwe schatting voor het perceel Wijk G. no. 223  een dossier jaar 1824 (16) 

6855 15-A 
06-10-1824 

Bakker Jan Foppes , Bierbrouwer te Sneek , onderwerp; een proces verbaal vhet beslaan van meel in de roerkuip zonder 
vergunning jaar 1824 (4) 

6631  1114 

3e blz.  
van kolom 

15-09-1814 

Bakker Jan Foppes hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 
ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6854 9-A 

15-09-1824 

Bakker Jan Foppes,  Bierbrouwer te Sneek in de Brouwerij genaamd De Vriesche Hooijberg,  een proces verbaal  

wegens het aanhebben van een vuur onder de ketel zonder daarvoor declaratie enz.  het proces verbaal is een 
handgeschreven brief ondertekend door de commies Heidanus Jacob Posthumus  jaar 1824  (5) 

6840 36-A  

blz. 41 
22-04-1824 

Bakker Jan G. Schipper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen 
over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, 

Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8204 841/17 
17-08-1839 

Bakker Jan G. van beroep Schipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen 
de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 

1839  (3) 

6841 14-A 

03-05-1824 

Bakker Jan Geerts---- Bakker Antje Geerts Dienstmaagd te Den Haag .  Onderwerp;  verbeurde boete en erfgenaam van 

Bakker Jan Geerts overleden Spaarndam jaar 1824 (1) 



6843 7-A 

25-05-1824 

Bakker Jan Geerts----- Bakker Antje Geerts, te Den Haag verzoekt kwijtschelding van 250 gulden betreffende de 

memorie van de nalatenschap van  Bakker Jan Geerts overleden Spaarndam 13 april 1822  ,  jaar 1824 (3) 

6840 10-A 

22-04-1824 

Bakker Jan Geerts--- Bukke  Antje Geerts , Dienstmaagd te Den Haag, erfgename van Bakker Jan Geerts,et een nadelig 

saldo enz enz. jaar 1824 (1) 

5996 127 
13-02-1815 

Bakker Jan Hendriks----- Folkersma Sipke Folkerts, Kastelein in de Rottevalle, tot vinding ener scheiding  van de z.g. 
Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier Roeden en tot aan de sloot  ten westen en het land van Bakker Jan 

Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2) 

6401 
 

860-1-3+6 
31-10-1815 

Bakker Jan Hendriks hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 
3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende 

Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

6631 1117 
15-09-1814 

Bakker Jan Hendriks wonende te Rottevalle, geef samen met anderen met eerbied te kennen dat zij door alle 
Grondeigenaren van de Rottevalle benoemd zijn enz. om de herstellinging der Vallaten en Vaarten in de Rottevalla te 

handelen en zo mogelijk enz. jaar 1814 (4) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Bakker Jan Ides  381 Vinkega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 
in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 

het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 
1841 (7) 

6418 248-A  

 9e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Bakker Jan Idzers * Tjalleberd bij Heerenveen wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van 

het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner 

Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6418 248-b 3e bat  

2e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Bakker Jan Idzes 194 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met 

groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 

1841 (4) 

6418 248-E 

2e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

 

Bakker Jan Idzes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de 

depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolom informatie der 

Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof 
absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Bakker Jan Jans 194 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 
Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan 

enz. jaar 1841 (5) 

6047 379 

03-06-1819 

Bakker Jan Jarigs Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Bakker Jan Jarigs hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6847 12-A 

05-07-1824  

Bakker Jan Jarings Gaauw Kwijtschelding van een boete verleend jaar 1824 (2) 

6070 424-5  

25-05-1821 

Bakker Jan Jarings hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 

geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6837 8-A 
22-03-1824 

Bakker Jan Jarings Huisman te Gauw, een handgeschreven brief met zijn handtekening als grootvader en voogd over 
Bakker Jan Jarings zoon van Bakker Jarig Jans en Klazes Trijntje betreft de nalatenschap van hen, jaar 1824   (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Bakker Jan Jarings, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 
jaar 1822 (2)  alles (13) 

6060 480 

06-07-1820 

Bakker Jan Jarmgs, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Bakker Jan Johannes 79 is zijn volgnummer en Kampen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

3701 1-C, blz. 3 

01-03-1839 

Bakker Jan Klazes te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. 

Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 

gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor 
opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3701 23-C, 16-24 

09-02-1839 

Bakker Jan Klazes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolom zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1839 (13) dossier (17) 

3701 23-D, 5-10 

02-02-1842 

Bakker Jan Klazes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de 

Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

6032 176 

11-03-1818 

Bakker Jan M. ---- Beekhof Theunis Ydes deurwaarder der belastingen van Sloten, Balk, Lemmer, Oosterzee en 

Langweer, hij  blijft nalatig in zijn functie om deze met ijver te beoefenen enz. enz.  is er door de ontvanger Bakker Jan 

M.   het dringend verzoek aan Velde v.d. J  ontvanger der belastingen     enz. enz. verder wordt voorgrdragen voor de 
Deurwaardersfunctie Zandstra Geert Wybren die enz. enz. jaar 1818  (1) 



6390 7 

28-11-1814 

Bakker Jan M.  Luitenant Colonel 2e Bataillon Landstorm van het Arr. Sneek te IJlst hij stuurt een in een lijst van de 

voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm enz.,  jaar 1814 (2) 

6408 292 

12-08-1816 

Bakker Jan M.---- Harmens wordt alleen met de familienaam vermeld in de Staat van Personen ingeschreven  in het 

Grootboek der Pensioenen van Frankrijk ondertekend door Bakker Jan M. Ontvanger Particulier van het 
Arrondissement Sneek en brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1816 (2) 

6049 542, 1-3 

04-08-1819 

Bakker Jan M. Hij ondertekend een document betreffende de staten van ontvangsten der Directe Belastingen gedurende 

de dienst van 1818 en 1819 enz. jaar 1819 (3) 

6070 358 +  
361-1 

02-05-1821 

Bakker Jan M. Nota wegens het bedrag  enz. betreft een Numerair wat hij opmaakt en ondertekend hetwelk op den 
avond van den laatsten april 1821 in de kas van den ondergetekende enz. met ambtelijke staten jaar 1821 (5) 

6393 163 + 205 

07-03-1815 

Bakker Jan M.---- Visser Bauke Annes 1e Luitenant van de 3e Comp. wonende te Heeg verzoekt vanwege de afstand te 

mogen worden ontslagen enz. en in zijn plaats te benoemen Ekema Uiltje Uiltjes thans Sergeant Majoor bij gemelde 3e 
Compagnie dit document is ondertekend door de Luitenant Colonel van het 2e Bataillon Landstorm Arr. Sneek Bakker 

Jan M. enz. jaar 1815  (3) 

6392 115 
20-02-1815 

Bakker Jan M.---- Visser Cornelis Wigles thans Majoor wordt. voorgedragen tot de functie van Lt. Colonel van het 2e 
Bat. der Landstorm en Visser Jan Annes thans Adjudant tot de functie van Majoor en tot Adjudant de Heer Tromp Age 

Hylkes wonende te Woudsend door de Lt. Colonel van  de Landstorm te Sneek de heer Bakker Jan M. die de brief 

ondertekend enz. jaar 1815 (1) 

6072 526 + 541 

03-07-1821 

Bakker Jan M.----Gaastra P. Commies ten kantore Ontvanger Particulier schrijft en ondertekend een brief dat Bakker 

Jan M.  Ontvanger Particulier te Sneek hedenmorgen na een lange ongesteldheid ten 6 uren is overleden  jaar 1821 (3) 

6631  1095 

06-09-1814 

Bakker Jan M? benoemd tot Lid van de vergadering der Staten van Vriesland ondertekend een document enz. jaar 1814 

(2) 

6010 248 en 259 

17-04-1816 

Bakker Jan M?.---- Eekma Sake te Makkum Ontvanger der Directe Belastingen aldaar, hij is in gebreke gebleven om 

zijne ontvang wegens de oorlogsbelasting over de maand maart tot nu toe enz. en de Ontvanger Particulier in Sneek 

Bakker Jan M?.  is in persoon naar de eerstgenoemde gegaan en ondertekend de brief jaar 1816 (2) 

5996 151-a, 2e  
rij namen 

20-02-1815 

Bakker Jan Meines hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6078 4 
02-01-1822 

Bakker Jan Minnes ,   Lootsma J. A.  heeft zich  vervoegd aan het  kantoor van de overledene Jan Minnes Bakker in 
leven Ontvanger van beroep  te Sneek  en in tegenwoordigheid van Gaastra Pieter  als gemachtigde in kwaliteit enz. 

enz. en de nieuw benoemde ontvanger Speelman Wobma  Helenus Marinus enz. Onderwerp: overdracht van het 

kantoor met een lijst van gelden enz. enz. de akte is ondertekend door Speelman Wobma,    Lootsma J. A.   en  Gaastra 
Pieter  jaar 1822 (4) 

6629 842 

01-07-1814 

Bakker Jan Minnes benoemd voor de Stad IJlst  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van 

Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de 

Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6047 379 

03-06-1819 

Bakker Jan Minnes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

5998 370 
17-04-1815 

Bakker Jan Minnes een door hem ondertekend document van een door hem gedane overdragt van alle stukken van het 
percept der Directe Belastingen van de Gemeente Heeg betreffende aan de Heer Engelen Daniel (ondertekend mede dit 

document)  bij koninklijk besluit d.d. 21 maart benoemd  tot ontvanger der Belastingen enz. enz. tevens ondertekenen 

de Controleur der belastingen Loon van Folkert en Visser W. de Schout van Heeg   jaar 1815 (3) 

6392 102 
13-01-1815 

Bakker Jan Minnes Ontvanger Particulier in het Arr. Sneek tevens Luitenant Kolonel van het 2e Batt. Landstorm in 
Sneek hij wil graag van deze laatste post ontslagen willen omdat hij dit niet met zijn andere functie kan combineren 

enz. jaar 1815 (2) 

5993 902 
10-11-1814 

Bakker Jan Minnes---- Spree David, Advocaat te Sneek , een handgeschreven brief door hem ondertekend, Solliciteerd 
naar de vacantie functie als ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814 (2) 

5992 867, 868 

31-10-1814 

Bakker Jan Minnes---- Steenbeek Wicher Notaris te Heeg , een handgeschreven brief door hem ondertekend,   

Solliciteerd naar de vacantie functie als ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814 (5) 

5991 691, 720 
06-09-1814 

Bakker Jan Minnes te Heeg hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de 
patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  

enz.jaar 1814 (6) 

5992 831 en 839 

24-10-1814 

Bakker Jan Minnes---- Tibma Jouke Minks.  , Ontvanger van Arr. Sneek ,  betreft het onaangename gedrag van hem en 

dat hij een greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 cent . tevens een proces verbaal dat hij 
is gesuspendeerd en  Bakker Jan Minnes zijn functie ad intrum waarneemt, en tot Sequesters der Boedel van Tibma  

zijn aangesteld Haagsma Sjoerd en Hogenbrug Oene , ook wordt genoemd Reinbach W. M. rechter en Verwey H. 

griffier, waarbij de eed is afgelegd , en Teitsma Jouke Keimpes Ontvanger Generaal , Gaastra Pieter en Tjalsma Hayke 

deze twee laatste zijn geemloyeerden van Tibma  enz.  jaar 1814 (16) 

5992 866 

31-10-1814 

Bakker Jan Minnes---- Visscher Tammerus Canter jr.  , een handgeschreven brief door hem ondertekend,  commies ten 

kantore van zijn vader Visscher Tammerus Canter sr. Solliciteerd naar de vacantie functie als ontvanger in het arr. 
Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814 (1) 

6387 140 

26-09-1814 

Bakker Jan Minnes---- Welderen Rengers van Bernhard Walraad , Luitenant Colonel en Ruël Engelman J. A. Luitenant 

Quartiermeester enz.  alle officieren zijn goedgekeurd behalve genoemden zijn afgekeurd en de de laatst genoemde  is 

met volstrektste meerderheid van stemmen afgekeurd  enz. enz. verder genoemd Bakker Jan Minnes percepteur te Heeg 
tot Luitenant Collonel en Tromp Walle Lolkes Koopman te Woudsend tot Luitenant Kwartiermeester  enz. enz. jaar 

1814 (2) 

5983 57 
22-01-1814 

Bakker Jan Minnes, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document 
genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de 

grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3) 

6390 7 
28-11-1814 

Bakker Jan Minnes, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm 
enz.,  jaar 1814 (2) 

5995 7 

06-01-1815 

Bakker Jan Minnes, zijn aanstelling tot Ontvanger der Belastingen van Sneek, jaar 1815 (3) 



6388 134  

tot en met 

146 

05-10-1814 

Bakker Jan Minnes. ----  Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede 

dat door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, 

Luitenant Colonel  en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , 

Tromp Walle Solkes Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat 
zij de voorkeur (zeer vele verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester 

enz. en vervoegden er bij mij Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, 

Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen 
gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  

ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. 

Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een 
naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e 

Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk 

Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder 
worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28) 

6082 453 

03-05-1822 

Bakker Jan MinnesBosma Klaas Gosses, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de 

Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn 
aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

5992 847 

28-10-1814 

Bakker Jan Minnes----Ringnalda K.  een handgeschreven brief door hem ondertekend,   solliciteerd naar de functie te 

IJlst van Bakker Jan Minnes die in Sneek is benoemd enz. jaar 1814 (1) 

9725 Deel 2  

Blz. 67 

00-00-1887 

Bakker Jan naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1887 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.11 

00-00-1877 

Bakker Jan naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt 
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.11 
00-00-1877 

Bakker Jan naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt 

voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.11 
00-00-1877 

Bakker Jan naar Soerabaja, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het 

register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de 
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.13 

00-00-1877 

Bakker Jan naar West Indie, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt 

voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.21 

00-00-1879 

Bakker Jan naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1879 (2) 

6840 36-A  

blz. 41 

22-04-1824 

Bakker Jan O. Herbergier van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen 

over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, 
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

9725 Deel 2  

Blz.22 

00-00-1879 

Bakker Jan op de Wilde Vaart, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1879 (2) 

8379 815-20  

blz 11 

19-08-1841 

Bakker Jan Pieters te Ferwerd onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz.    

jaar 1841 (5) 

6385 143 
06-07-1814 

Bakker Jan Pieters te Ternaard hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij 
den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6871 22-03-1825 

11/5-C 

Bakker Jan Sjerks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale 

Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 
1825 (2)  (dossier 5) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Bakker Jan Sjerps te Hennaarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van 

de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij 

missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6252 1180-5 

29-07-1814 

Bakker Jan te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester 

van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie 

wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6631  1174 
22-09-1814 

Bakker Jan te Sneek komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den 
Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Bakker Jan Teunis te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 

13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

8280 518-21 
20-05-1840 

Bakker Jan---- Veer van der Marijke Minnes weduwe van Bakker Jan heeft ons (Burgemeester en Wethouders van 
Harlingen) verzocht de nodige stukken klaar te maken ten einde het laatst opgezonden weeskind naar de kolonien te 

Veenhuizen Weidema Remmer onder hare onmiddelijke opvoeding en beschikking wordt gesteld maar dat regt is 
alleen aan  nabestaanden en niet aan haar als vreemde enz. jaar 1840 (3) 

6020 139 

04-03-1817 

Bakker Jan wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 

Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van 

Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de 
Domeinen te Alkmaar de heer Foreest van Z.  enz. jaar 1817 (3) 

6242 90 

04-02-1814 

Bakker Jan Ypes te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van 

Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door 
de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij 

betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23) 



8214  1036/3 

10-10-1839 

Bakker Jan zoon van Bakker Dirk Jans en Harmens Dirkje wordt vermeld als dat 4 kinderen door de Burgemeester en 

Wethouders van Leeuwarden naar de Maatschappij van Weldadigheid te Veen huizen zijn gezonden enz. jaar 1839 (3) 

9180 42 

07-01-1915 

Bakker Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 
1915 (2) 

9181 1751 

06-10-1915 

Bakker Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand September met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

9725 Deel 2  

Blz.10 

00-00-1877 

Bakker Jan,  Regiment Grenadiers en Jagers komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 6 kolom info. jaar 

1877 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.49 

00-00-1883 

Bakker Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1883 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.50 

00-00-1884 

Bakker Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2) 

9725 Deel 2 
Blz.60 

00-00-1886 

Bakker Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1886 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 9 
00-00-1877 

Bakker Jan, , 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.6 
00-00-1876 

Bakker Jan, Batavia, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in 

het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1876 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 8 

00-00-1877 

Bakker Jan, Bordeaux, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor 

in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.18 

00-00-1878 

Bakker Jan, Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1878 (2) 

9186 10 
03-01-1918 

Bakker Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 

9725 Deel 2  
Blz.2 

00-00-1875 

Bakker Jan, Liverpool, Oost Indie, China en Japan, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar 
voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1875 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.1 

00-00-1875 

Bakker Jan, Stockholm, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt 
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1875 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.7 
00-00-1876 

Bakker Jan, Zeemilitie   en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1876 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.15 
00-00-1878 

Bakker Jan, Zeemilitie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.17 

00-00-1878 

Bakker Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.17 

00-00-1878 

Bakker Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.20 

00-00-1879 

Bakker Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1879 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 38 

00-00-1869 

Bakker Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1869 (2) 

3701 5-C 

06-02-1839 

Bakker Jantje Pieters x Dijkstra Pieter Eeltjes, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente 

Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van 
minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of 

om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10) 

3701 5-C 
06-02-1839 

Bakker Jantje Pieters x Sikkema Reinder Jans, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente 
Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van 

minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of 

om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10) 

6242 61  

01-02-1814 

Bakker Jantje weduwe van Duman Coert in leven Capitain der Turfmeetsters en zij verzoekt om bijstand omdat zij 

armlastig is enz. jaar 1814 (2) 

6837 8-A 

22-03-1824 

Bakker Jarig Jans----- Bakker Jan Jarings Huisman te Gauw, een handgeschreven brief met zijn handtekening als 

grootvader en voogd over Bakker Jan Jarings zoon van Bakker Jarig Jans en Klazes Trijntje betreft de nalatenschap van 
hen, jaar 1824  (3) 



6833 27-A blz. 8 

06-02-1824 

Bakker Jelger te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 

bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6840 36-A  
blz. 47 

22-04-1824 

Bakker Jelle G. Bakker van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  
op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, 

Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum 
en Ydaard (53) 

6282 737-16 

07-07-1817 

Bakker Jelle G., Bakker te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen 

van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente 
van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

9181 1751 

06-10-1915 

Bakker Jelle,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand September met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 
(3) 

9181 1751 

06-10-1915 

Bakker Jelle,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand September met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 
(3) 

6631  1114 

13e blz.  

van kolom 
15-09-1814 

Bakker Jetse, Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op 

de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6830 10-A 

21-01-824 

Bakker Jetze Dirks hij is volgens een Rapport Niet meer in de Gemeenten Heeg of Woudsend te vinden en ook niet 

volgens een ander rapport te Sneek ook Zijlstra Cornelis  Hendriks  niet aldaar verder genoemd Woudsma Hendrik 
Egberts dat deze sedert jaren niet te St. Johannisga noch in eener der plaatsen der controle woonachtig ook enz. jaar 

1824 (8) 

6631  1114 1e blz.  

van kolom 
15-09-1814 

Bakker Jetze L. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 
ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

9126 812-6 

08-05-1879 

Bakker Jetze L. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Sneek met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (4) 

5986 262 lijst 3. 
08-04-1814 

Bakker Jetze Lykles hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek 
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor 

Gebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5) 

6631  1114 
10e blz.  

van kolom 

15-09-1814 

Bakker Jetze wegens leverantie van Linnen onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende 
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6840 36-A  
blz. 45 

22-04-1824 

Bakker Jillerd Schipper van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6859 32-A 

10-11-1824 

Bakker Jintje Pieters Zie ook toevalsvondsten Schipper van Sneek op Bolsward, jaar 1824  (6) 

6096 650 
16-07-1823    

Bakker Joh. Symons Hij is aangeslagen voor de Grondbelasting  ontvang Witmarssum  ten aanzien van ongebouwde 
eigendommen enz. met extraxten van  Belastingschuldigen enz. enz.  jaar 1823 (4) 

6282 737-16 

07-07-1817 

Bakker Joh.’s A., Winkelier te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 

Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van 
de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier 

(28) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29 

17-07-1839 

Bakker Joh’s  J. te Oudemirdum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6070 424-5  

25-05-1821 

Bakker Joh’s S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Bakker Johanna kind van Harms Dirkje en van Bakker Dirk Jans, is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is 

het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement 

voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Bakker Johannes Jans hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 
onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 

ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 
Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 

door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 

enz. jaar 1815 (15) 

6301 334- 9   
04-06-1822         

Bakker Johannes Jans te Joure,  een Obligatie,  komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en 
Uitgaven van de Kerkvoogdij van  Snikzwaag, Westermeer  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 

1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

8375 716-3_2c 
22-07-1841 

Bakker Johannes kind van Bakker Dirk Jans en Harms Dirkje Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van 
verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 

in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de 



Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door 

de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Bakker Johannes Roelofs staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel 

Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de 

Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolom informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den 

Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met 
vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

6082 453 

03-05-1822 

Bakker Johannes S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 

jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 

03-06-1819 

Bakker Johannes Simons Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Bakker Johs S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 
of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

5664 A.8 Bijl. 23 

27-04-1911 

Bakker Jolle Langweer Schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

6242 123 
19-02-1814 

Bakker Jouke  wed. Daman Coert  Onderwerp: een request  wegens een uitkering over 1812 waar haar man de post van 
Turfmeter had enz. enz. jaar 1814 (3) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Bakker Jouke J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, 
jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6642  714 

28-08-1815 

Bakker Jouke Johannes---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Diakenen van de hervormde Gemeente van 
Terband voor het onderhoud van Bakker Jouke Johannes enz. jaar 1815 (2) 

9465 Deel 2, 78 

31-10-1866 

Bakker Jouke te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    (vergunning reeds sinds 12-02-1789) 

9465 Deel 2, 77 

31-10-1866 

Bakker Jouke te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    (vergunning reeds sinds 12-
02-1789) 

8383 891-7 

09-09-1841 

Bakker K. , Baggelaar en Lange  Turf door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op 

een algemene Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten 

aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4) 

8382 866-5 

02-09-1841 

Bakker K. , Baggelaar en Lange  Turf door hem geleverd, komt voor als belanghebbende  in een staat der benodigde 

fondsen tot het doen der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van 

Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2) 

8308 1070-8 

623-665 

28-10-1840 

Bakker K. A. te Tjerkgaast staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 

voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 

enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en  

881/14, 3 
27-08-1839 

Bakker K. A. te Tjerkgaast staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 

van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8377 756/5 
03-08-1841 

Bakker K. Betaling wegens zijn leverantie van Baggelaars en Lange Turf aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 
(2) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Bakker K. E. te Midlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier 
met ca. 1000 namen (132) 

8170 217/28, 286 

26-02-1839 

Bakker K. H. Kapitein op de Egbertus, jaar 1839 

8208 910/3, 34 

04-09-1839 

Bakker K. J. Bedum Groningen Schipper, jaar 1839 

8211 983/4 

24-09-1839 

Bakker K. J. te Bedum in de provincie Groningen onderwerp: een bekeuring door een transactie te beindigen enz. jaar 

1839 (3) 

8211 983/7 
Deel 1 

24-09-1839 

Bakker K. J., 19 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en 
debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 

1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

6252 1176-8 
06-12-1814 

Bakker K. L. voor geleverd Brood: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over 
voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

6424 584 

02-12-1817 

Bakker K. R. 59 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8308 1086-10 
02-11-1840 

Bakker K. R.---- Vries de Isaac Benedictus van beroep reizend Inlandsch Kramer in Galanterijen, gedomicileerd te 
Zwolle het betreft het Patentregt 1839/1840 zijn reclame  en zig beklagend dat hij in de Gemeente Woudsend en Heeg 

te hoog is aangeslagen tijdens dat hij daar in de maanden februari en maart zijne goederen eenige dagen zoude zijn 

uitgestald geweest in een Herberg, ook aanwezig een brief en formulieren die hij ondertekend , hij woonde te 



Woudsend bij Stoker M. wijk Wijk W. NG voor 12 dagen en te Heeg in de Herberg van Bakker K. R. Wijk H.  voor 10 

werkdagen, verder genoemd  jaar 1840 (29)     

8356 308-11 

30-03-1841 

Bakker K. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van 

Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen 
in het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met vermelding van de 

geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 1841 (6) 

8224 1229-6 

02-12-1839 

Bakker K. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens 

wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke 
en Militaire Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2) 

8356 320-7 

02-04-1841 

Bakker K. wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in 

het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald 
wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4) 

8308 1087-7 

03-11-1840 

Bakker K. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der 

Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden 
gedurende de maand October met vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4) 

8361 428-7 

03-05-1841 

Bakker K. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen 

wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als 

Militair wegens geleverde goederen enz. jaar 1841 (4) 

3580 11,12, 27-h 

26-03-1845 

Bakker K.onstantinus----Hoften van M., wonende te Harlingen met een Bargedienst van  Harlingen  naar Leeuwarden 

en van de gezamelijke Trekbeurtschippers alhier te Harlingen. Onderwerp: een request betreffende een overgedragen 

consessie enz. jaar 1845 (19) 

6381 199-B 
26-03-1814 

Bakker Klaas Annes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 
Lemmer niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en 

een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) 

(dossier 8) 

3701 23-C, 16-24 

09-02-1839 

Bakker Klaas Davids, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolom zoals de ouders en/of 

kinderen enz. 1839 (13) dossier (17) 

3701 23-D, 5-10 
02-02-1842 

Bakker Klaas Davids, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de 
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

9183 1306 
06-09-1916 

Bakker Klaas Gerrit, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

6418 248-E 

2e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

Bakker Klaas Hend’ks staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de 

depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolom informatie der 
Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof 

absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Bakker Klaas Hendrik 204 Giethoorn is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-b 

 3e bat 2e  
blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Bakker Klaas Hendrik 647 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met 

groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 

1841 (4) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Bakker Klaas Hendriks 647 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 

Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan 
enz. jaar 1841 (5) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Bakker Klaas Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en 

Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder 
(Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 

1823 (18) 

6630  1017B  

blz. 8 
22-08-1814 

Bakker Klaas Johannis staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en 

plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A  
blz. 8 

22-08-1814 

Bakker Klaas Johannis wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 
vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening 

der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat 

betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

8096 28-06-1838  

626/20, 59 

Bakker Klaas Kapitein op de Vriendschap, jaar 1838 

6276 1102-14 

18-12-1816 

Bakker Klaas L. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija 

opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog 
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens 

genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

6093 282 
07-04-1823 

Bakker Klaas Ruurds---- Munnik H.  Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp:  de verregaande feitelijke 
mishandeling van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is 

het opmerkelijk dat een man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz.  door den Brood 



Bakker,  Wieling Cornelis Ebeles  hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten  waarin precies wordt 

vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt ook genoemd als getuige  de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra 

Gerben P.  die de commies beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne  

ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga  Jetse 
Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden,  de Tapper,  Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd, alle wonende te 

Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein  Gaastra Minne Sjoerds de navolgende personen kwamen hen helpen : 

Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder,  Kalt Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier en 
Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt  Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de 

ambtenaar Munnik Hermanus  geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz.  jaar 1823 

(8) 

6407 198-1+8-9 

04-05-1816 

Bakker Klaas Tjeerds staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende 

het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van 
Manschappen (met 8 kolom informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 

december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van 

geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

6250 959 

12-10-1814 

Bakker Klaas, belast gewezen met onderwijs geven in de Militaire Handelingen en hij zijn beloning enz. enz. jaar 1814 

(1) 

9184 27 

08-01-1917 

Bakker Klaas, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

6251 1061 

07-09 -1814 

Bakker Koen, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten 

ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier 
(13) 

3587 1 t/m 28 

24-04-1843 

Bakker Korff ---- Vriesche Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij te Joure in het vaarwater tussen Lemmer en 

Stroobos,  Lemer en Groningen, ook naar Amsterdam, veenhuizen en vele ander plaatsen,  Schip de Willem I en II, 

Schip de Admiraal Tjerk Hiddes, ook wordt er gesproken over een Proeftogt verder een hele correspondentie over 
diverse zaken die de maatschappij aan gaan met de provincie ook diverse requesten ook aanwezig de Reglementen en 

tarieflijsten jaar 1843 (181) 

8379 814-2 
18-08-1841 

Bakker Kornelis en Dijk van Gosse,  Beurtschippers te Blija  Onderwerp: een bekeuring wegens  wegens verhindering 
der wettige werkzaamheden en beledigingen der Rijkscommies voor scheldwoorden zoals je bent een domme kerel, Jij 

zet geen poot op mijn schip enz jaar 1841 (9) 

8379 792-3 

12-08-1841 

Bakker Kornelis---- Graaf  de Lammert Mr. Bakker te Blija, een handgeschreven brief met zijn handtekening 

onderwerp;  een request betreffende een procesverbaal  van de 19e juni  wegens te laat vervoer van Zeep door de 
schippers van Blija Bakker Kornelis  en Dijk van Gosse  ook vermeld de ontvangers van de harde zeep Wijsma J. H. te 

Marrum en de Graaf  L. A. te Blija , een dossier met formulieren van o.a. in en uitgaande regten en accijnsen, ook het 

procesverbaal is aanwezig opgemaakt door de Bekeurders Leeman Elias Philippus en Eisma Djurre  beide 
ondertekenen diverse stukken enz. jaar 1841 (14) 

6632 1276 1e blz. 

 van kolom 
14-10-1814 

Bakker Kornelis Heins , staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de 

Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

6250 968 

14-10-1814 

Bakker Krelis Meins, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas 

en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 
enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 ) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ferwerde-      
         radeel 

Bakker L. A.  te Ferwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in 

de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_11 

20-07-1841 

Bakker L. A. te Ferwerd staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. 

(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 

enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Bakker L. A. te Ferwerd staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. 

(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 

enz. jaar 1841 (6) 

8308 1070-8 

322-364 

28-10-1840 

Bakker L. de weduwe te Lollum  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 

voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 

wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 
enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

6261 888 

09-09-1815 

Bakker L. de weduwe Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  

onvoorziene uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

6833 14-A, 11 
12-02-1824 

Bakker L. E. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van 
Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolom informatie met vermelding van o.a. 

Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 

1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

6255 300-3 

24-03-1815 

Bakker L. J. de weduwe , Huur voor Exercitieveld is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens 

betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den 

Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3) 

6255 300- 2 
24-03-1815 

Bakker L. J. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 
1815  (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Bakker L. S. 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 



ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ferwerde-      

         radeel 

Bakker L. te Ferwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 
uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

4894 2306 

27-06-1899 

Bakker L. W. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  

betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 
Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  

En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de 

Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om 
Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de 

scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd 
het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. 

jaren 1885-1910  (40) 

8211 983/7 

Deel 1 
24-09-1839 

Bakker L., 38 en 39 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en 

debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 
1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

9465 Deel 2, 24 

18-05-1855 

Bakker Lammert Popkes te Langweer Beurt en Veerdienst van Langweer naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8). 

9465 Deel 2, 24 

18-05-1855 

Bakker Lammert Popkes te Langweer Beurt en Veerdienst van Langweer naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8). 

9465 Deel 2, 43 

31-10-1866 

Bakker Lammert Popkes te Langweer, Beurt en Veerdienst van Joure naar Langweer,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8). 

9185 1144 
05-09-1917 

Bakker Lena, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 

1917 (5) 

6251 1092 
09-11-1814  

Bakker Lou Sybrens Hij tekent mede als lid der raad van de gemeente Witmarsum, wordt vermeld op de Staat van 
Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende 

voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden 

van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , jaar 1814 (4) dossier 16  

6251 1092 
09-11-1814 

Bakker Louw Sybrens, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, 
ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van 

Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bakker Lucas Jacobs 274 Vrouwenbuurt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6661 137 blz. 9 

19-03-1817 

Bakker Luitjen Hartmans te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het 

achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het 
Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij 

o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9) 

6830 18-A blz. 9 

21-01-1824 

Bakker Luitzen H. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 

verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen 
en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te 

betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

4894 2306 
27-06-1899 

Bakker M. D. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 

Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  

En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de 
Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om 

Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de 

scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd 

het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. 

jaren 1885-1910  (40) 

6034 398 

30-05-1818 

Bakker M. H.  te Oldeboorn hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn 
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-5  

25-05-1821 

Bakker M. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Bakker M. te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 41 

22-05-1840 

Bakker M. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder 

de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 



8386 949/41 

20-09-1841 

Bakker M. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand 

Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als 

koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6277 30-11 
09-01-1817 

Bakker Marten H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige 

duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 

(5) dossier (19) 

6389 6 
27-10-1814 

Bakker Melle Tijsses, Corporaal hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm arr. 
Sneek enz. jaar 1814 (2) 

9180 42 

07-01-1915 

Bakker Miente,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 
1915 (2) 

3700 43-B 

03-02-1836 

Bakker Minke Rimmerts arbeidster te IJlst, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden 
met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

8211 988-3, 40 

Blz.3  

26-09-1839 

Bakker Murray te Kimswer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolom 
informatie, jaar 1839 (7) 

6055 148 

29-02-1820 

Bakker N. (Nicolaas) hij wordt beroepen als predikant van Olde en Nijeholtpade op Steggerda enz. jaar 1820 (1) 

6037 642 
31-08-1818 

Bakker N. (Nicolaas) Predikant te Rozewinkel (Roswinkel)  is beroepen te Steggerda en Finkega, jaar 1818 (2) 

6840 36-A  

blz. 13 
22-04-1824 

Bakker N. G. Bakker van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 
met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 

Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Baarderadeel 

Bakker N. G. te Jorwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 
uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_39a 
20-07-1841 

Bakker N. te Oldeholtpade staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van 
N. (Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 

in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Bakker N?. H.  te Kimswerd wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn 

en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9187 1909-6 
31-12-1918 

Bakker Nicolaas, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte 
woonplaats beroep enz, jaar 1918 (5) 

9185 1751/5 

01-01-1917 

Bakker Nicolaas, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland, jaar 1917 

(4) 

6282 737-3 
07-07-1817 

Bakker Nolke G., Bakker te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen 

van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente 

van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6852 19-A 

31-08-1824 

Bakker O. G. Broodbakker Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor 

overtreding van 8 zakken roggemeel, wordt ook in genoemd de Molenaar  Meulen van der S. T. jaar 1824  (3) 

6849 29-A 

22-07-1824 

Bakker O. G.Broodbakker van beroep een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het acht 

zakken gemalen Rogge jaar 1824 (2) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Bakker O. Joseph 26 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit 

de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie 

Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e 
augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

6860 51-A 

30-11-1824 

Bakker Oeds G. Broodbakker  te Schaard , Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar 1824   

(3) 

6830 18-A blz. 14 

21-01-1824 

Bakker Oeds G. te Schraard wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen 

van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en 

een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6259 755 
25-07-1815 

Bakker Oeds Jans , de burgemeester Lootsma J. A  (Jacob Aukes) van Stavoren berigt de Gouveneur van Vriesland dat 
het wel waar  is dat  Bakker Oeds Jans als aannemer van het onderhoud van Armen Lieden en Arme Kinderen enz. het 

gaat verder over de batalingen aan hem voor de Armen enz. jaar 1815 (2) 

6246 507-Bis 
16-06 -1814 

Bakker Oeds Jans te Stavoren hij komt voor in een documet betreffende achterstallige betaling  aan de voogden van de 
Algemeene Armenstaat te Stavoren enz. enz. getekend door Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van 

Stavoren jaar 1814 (3) 

9181 1413 
06-08-1915 

Bakker Oene,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6381 50-51-52 

09-02-1814 

Bakker Oets Geerts---- Dijkstra Fokje weduwe van Swerms Jan Wijgerus wonende te Bolsward schrijft en ondertekend 

een request  dat zij heeft een enigste zoon met name Swerms Wijgerus Jans welke heeft getrokken het nummer 43 in de 

loting der Landmilitie Dat zij beroepkasthoudster van Goud en Zilverwerken en naaister zijnde haar zoon volstrekts 
onmisbaar is enz. en dat hij biujna vrijstelling had enz. maar dat er een brutaal jong met de naam Visscher Tamerus 

Canther te Bolsward verklaarde dat haar zoon wel gemist kon worden enz. tevens een verklaring ter ondersteuning in 



een handgeschreven door nagenoemde ondertekende brief van Bakker Oets Geerts,  Hollander Karst Douwes beide 

bakkersknegt en  Seldentuis Jacob Horlogeriemaker enz. tevens de verklaring van vrijstelling van jaar 1814 (6) 

6256 375-12 

10-03-1815 

Bakker P.  wegens schoonhouden,  vuur aanzetten  van de Rechtkamer enz.,  hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en 

verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in 
Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6262 952-12 

28-09-1815 

Bakker P. C. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) 

op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 

Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

8280 517-11, 24 

19-05-1840 

Bakker P. H. te Blija wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de 

Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de 

Personeele Belastingen van panden met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40  enz. Gemeente 
Blija, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6251 1073 

30-10-1814 

Bakker P. J. , voor geleverd Brood aan de Armen enz. in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document 

Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 
1813  Jaar 1814 (4) 

6249 

 

870-A 

15-09-1814 

Bakker P. J. hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en weder 

vertonen met verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december 1811 

op orde van de gemeente besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan de 
gemeente maar de helft heeft voldaan enz. enz. jaar 1814 (2) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6-
v 

17-07-1839 

Bakker P. J. te Rauwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6645  861 

30-10-1815 

Bakker P. J.----Bouwma Folkert---- Idzardi W. J. Adjunct Schout van Ternaard en Bakker P. J., Hiemstra G. F. en 

Hannema G. J. leden van de Gemeenteraad en Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland 
ondertekenden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat ons is gebleken is dat de persoon van 

Bouwma Folkert wonende te Oudehorne de meest geschikte kandidaat voor de schoolonderwijzer van Foudgum is  

i.p.v van de vertrekkende onderwijzer Ploeg van der Tjitse Paulus enz. jaar 1815 (2) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Bakker P. S. te Langweer 34 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de 

Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die 

met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9) 

9186 435 
10-04-1918 

Bakker P. S. voorzitter---- Woningstichting  Achtkarspelen te Buitenpost,  Jonker O. secretaris  ,  Bakker P. S. 
voorzitter een handgeschreven brief met hun  handtekening verzoekt  vergunning tot slootdemping van een uitweg naar 

de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Buitenpost met een tekening 

(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming  ,  voor de bouw van een aantal woningen  jaar  1918 (10) 

9187 1784 

04-12-1918 

Bakker P. S.,----Kuipers Dirk Jr. te Buitenpost door overlijden van Bakker P. S. te Buitenpost wordt hij benoemd en  

zijn aanstelling als lid der zetters der belastingen te Achtkarspelen jaar 1918 (2) 

6256 388 

24-04-1815 

Bakker P. staan vermeld als geteekend een brief namens de gezamelijke Schippers varende van Dockum op Strobosch 

heen en weeder dat zij in het voorjaar van 1814 aan de Gouverneur hebben geadresseerd eene pretentie betreffende  de 
vragtlonen enz. jaar 1815 (1) 

3700 40-B 

05-02-1836 

Bakker Pier Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven 

om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom 
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

9181 1709 

27-09-1915 

Bakker Pieter 30 jaar wonende te Ensched, e ook van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening en adres te 

Enschede, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 
Ferwerderadeel   jaar 1915 (7) 

9725 Deel I   

Blz. 47 

00-00-1871 

Bakker Pieter Czn. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 50 

00-00-1871 

Bakker Pieter Czn. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 51 

00-00-1871 

Bakker Pieter Czn. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 61 

00-00-1873 

Bakker Pieter Czn. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1873 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 66 
00-00-1874 

Bakker Pieter Czn. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1874 (2) 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Bakker Pieter J. te Ternaard : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  

benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

9183 1405 
23-09-1916 

Bakker Pieter Jans  te Oldelamer, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt om vergoeding van de 
schade enz. enz.,  zijn schade aan het vee ten gevolge van de hoge waterstand  wordt vergoed  en hij ontvangt daarvoor 

450 gulden  omdat de situatie  treurig is , de boerderij staat op schuld  enz. enz. onderwerp Waterschade 1916 (23) 

6385 143 
06-07-1814 

Bakker Pieter Jans hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6255 232-12+14 

02-03-1815 

Bakker Pieter Jans voor 40 arme passanten vervoer naar Stroobos, Wordt vermeld op een document van 

verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6624 211 
25-01-1814 

Bakker Pieter Jans wonende te Ternaard  medelid aan de raad der Gemeente wordt voorgedragen tot het waarnemen 
van de functie van Idzardi W. J.  Schout van de Gemeente Ternaard bij zijn afwezigheid enz. en Oudshoorn van 

Gijsbertus  wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (1) 



6388 45            

05-10-1814 

Bakker Pieter Jans, Kastelein te Sondel, wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien 

aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 

1814 (4)  dossier 12 

8355  288/2 
00-00-1841 

Bakker Pieter Lausen Landbouwer te Ameland betreft het middel van Lijfsdwang wegens niet betaalde schulden, jaar 
1841 (1) 

8309 1105-1 

07-11-1840 

Bakker Pieter Lausens van beroep Landbouwer te Buren op het eiland Ameland, hij blijft in gebreke om het door hem 

verschuldigde te voldoen waartoe hij bij vonnis te Holwerd is veroordeeld enz. jaar 1840 (2) 

7977 
 

153-25 
11-02-1837 

Bakker Pieter Ruurds wordt vermeld in een document genaamd Extract uit het resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland en het betreft het ontslag van Schutter op grond van 34 jarigen 

ouderdom met vermelding in welke gemeente hij schutter is wanneer in dienst gekomen en bij welk  onderdeel enz. jaar 

1837 (5) 

6864 26/1-C, 53 
07-01-1825 

Bakker Pieter te Harlingen  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 
extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 

(4) 

8382 866/7 
02-09-1841 

Bakker Pieter Thomas 24 jaar geb. Harlingen, hij krijgt 10 jaar kruiwagenstraf omdat hij gedeserteerd was jaar 1841 (3) 

8384 920/17 

17-09-1841 

Bakker Pieter Thomas loteling der nat. Militie is na oproeping niet op komen dagen enz. enz. jaar 1841 (1) 

9921 18 
19-10-1882 

Bakker Pieter Veldwachter te Spannum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 
Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

8225  1245-8b    

21-30 
07-12-1839 

Bakker Pieter zoon van Cornelis Bakker en Wagenaar Pietje  staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolom 

informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van 
Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner 

Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden 

afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6631 1116 
15-09-1814 

Bakker Pieter,  Brief met Handtekeningen van Pieter Bakker,  Siebe Pieters Vierssen  en Tjibbe Michiels Dijkstra,  
Schippers wonende te Dokkum als gecommitteerden uit de Trekschippers varende van Dockum op Stroobosch dat zij 

ten tijde der vereeniging van Frankrijk met deeze landen  voor vragt van passagiers zoo in het Ruim als in de Roef  enz. 

Jaar 1814 (4) 

9180 1246 

05-07-1915 

Bakker Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8220   1137/9, 2  

06-11-1839 

Bakker Poppe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het 

indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 
1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, 

Gorredijk, Sneek (17) 

3622 C stuk 1 
28-12-1847 

Bakker Poppe Kornelis---- Meirink Fokke Bartels van beroep Bakker en Kastelein, hij is de hoogs biedende voor de 
pacht van de Passagie van de Brug en het Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Meirink 

Johannes Bartels van beroep Guardenier te Engwierum en Bakker Poppe Kornelis Landbouwer aldaar genaamd de 

Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie 
staan onder het document jaar 1847 (7) 

6256 375-8 

10-03-1815 

Bakker R.  wegens het schoonhouden  van de Rechtkamer ,  hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten 

behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. hij 
uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Bakker R. G. te Groningen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. 
jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6665 246-A 

25-06-1817 

Bakker R. J. Schipper, jaar 1817 

8356 328/27- 9 
03-04-1841 

Bakker R. nr. 206 

6424 584 

02-12-1817 

Bakker R. S. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Hindelopen Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

9465 Deel 2, 80 

31-10-1866 

Bakker Rein te Oosterwolde, Beurt en Veerdienst van Oosterwolde op Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Bakker Reinder Lieuwes te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen 
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij 

missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6278 195-6 

20-02-1817 

Bakker Riemer Jacobs, Bakker moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 

Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. 
tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van 

de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

8225  1245-8b    
31-40 

07-12-1839 

Bakker Rienk zoon van Cornelis Bakker en Wagenaar Pietje  staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolom 
informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van 

Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner 

Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden 
afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

5664 

 

162, 3 

27-02-1917 

Bakker Rients Britswerd Schip de De Kleine Bauke, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 



5664 274-a en 4 

28-02-1918 

Bakker Rients Britswerd Schip de Kleine Bauke, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6277 30-7 

09-01-1817 

Bakker Rinse Ypes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige 
duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 

(5) dossier (19) 

9189 1486 

18-12-1919 

Bakker Roelof  26 jaar geb. Scherpenzeel wonende te te Oldetrijne belast met de toezicht in de Veenpolder van enz. 

enz. zijn voordracht en benoeming van Veldwachter van Weststellingwerf jaar 1919 (3) 

3698 A-17 

08-10-1828 

Bakker Roelof Gerbens , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (4) 

9191 1085 
02-09-1920 

Bakker Roelof, Veldwachter te Oldetrijne een aansteling als Veldwachter aldaar en met een handgeschreven brief met 
zijn handtekening, jaar 1920 (3) 

6243 191-20 

06-03-1814 

Bakker Romke S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden 

der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen 
van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van 

de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Bakker Ruurd Jacobs 274 Hindeloopen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 30 

17-07-1839 

Bakker S. B. te Nijega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. 

jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8280  517-11, 50 

19-05-1840 

Bakker S. B. te Wommels wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw 

Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de 

Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  
belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

5711 8-b 

04-09-1899 

Bakker S. Harlingen, Opzichter Provinciale Waterstaat , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, 

gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier . 
, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en 

betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899 (21) 

5711 13 
07-03-1900 

Bakker S. Harlingen, Opzichter Provinciale Waterstaat, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, 
gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier  

jaar 1900 (9) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 
17-07-1839 

Bakker S. J. te Deersum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5 
17-07-1839 

Bakker S. J. te Rauwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6034 398 

30-05-1818 

Bakker S. L. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8308 1070-8 

365-407 

28-10-1840 

Bakker S. S. te Exmorra  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 

aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

8210 966/7 en  
881/14,8>> 

27-08-1839 

Bakker S. S. te Exmorra staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 

van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

3698 A-23 
08-10-1828 

Bakker Saakje Jochums, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (6) 

6418 248-b 1e  
bat 3e blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Bakker Saeke Dirk 450 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent 

bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6276 1102-2 
18-12-1816 

Bakker Schelte T. de weduwe moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 
gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) 

dossier (21) 

6005 938 blz. 4v 
30-11-1815 

Bakker Sent Hendriks Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolom) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6086 830 

07-09-1822 

Bakker Siebrand Jansen  ---- Bakker Theunis Jansen en Bakker Siebrand Jansen  zij worden benoemd als zetters der 

belasting op Ameland enz. jaar 1822 (1) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Bakker Siebrand Jansen te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm 
van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

6633 1376 

24-10-1814 

Bakker Siemon Pieters---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te 
Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van 



Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer 

Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides 

kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te 

Lemsterland,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  
ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans 

Buwalda te Arum, de Predikant  Verwey S.W.  (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een 

verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge 
Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., 

Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe 

T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, 
jaar 1814 (31) 

3698 A-17 

08-10-1828 

Bakker Sierd Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 
1828 (4) 

9184 276 

05-03-1917 

Bakker Sietske vrouw van  Ebbeling Corn. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolom onder andere geboorteplaats en 
datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Bakker Sietze S. te Nijega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

9725 Deel I   

Blz. 1 

00-00-1861 

Bakker Sijbrand 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolom info. jaar 1861 (2) 

6395 526 
24-05-1815 

Bakker Sijbrandus Klazes---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende nog ene vacante plaats in de Compagnie Schutters door het vertrek van 

Haakma Harmanus en hij draagd voor de heren Peerlkamp Petrus Hofman en Bakker Sijbrandus Klazes  enz. jaar 1815 

(1) 

6406 172 

27-01-1816 

Bakker Sijbren Louws---- Heemstra v  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het nevens ingediende request (aanwezig)  

van Donia Jelle Jochems Boerenknegt om ontslag als 2e Luitenant  bij Beijma van E. M. verzoekt omdat hij eerste 
knecht is bij voornoemde op de Boerderij verder een  door Heemstra v  C. S ondertekend document Dubbeltal van 

geschikte personen voor de functie van 2e luitenant enz, waarin genoemd Bakker Sijbren Louws te Lollum  en Tijmstra 

Sjoers Reinders te Arum enz. jaar 1816  (4) 

8225  1245-8b    
21-30 

07-12-1839 

Bakker Sijbren zoon van Cornelis Bakker en Wagenaar Pietje  staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolom 
informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van 

Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner 

Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden 
afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6409 322-2 

27-08-1816 

Bakker Sijmon S. Adjunct bij absentie van de Schout van de Gemeente Tjerkwerd  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de reclame van Colerus Hessel  Emeritus 
Predikant enz. jaar 1816 (1) 

6840 36-A  

blz. 47 
22-04-1824 

Bakker Sikke B. Bakker van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  

op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, 

Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum 

en Ydaard (53) 

6282 737-16 
07-07-1817 

Bakker Sikke B., Bakker te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 
Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 

Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van 

de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier 
(28) 

8374 683/17 

13-07-1841 

Bakker Sikke Jeltes, heeft geklaagd dat de “ Witte Brug” te Rauwerd zig in een sechte staat bevind enz. jaar 1841 (1) 

9185 1144 
05-09-1917 

Bakker Sikke Tjeerds, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats 

enz., jaar 1917 (5) 

9180 42 

07-01-1915 

Bakker Sikke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Bakker Simon hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8381 848/11 

27-08-1841 

Bakker Simon K.  Schipper wonende op zijn schip een handgeschreven brief met zijn handtekening  beklaagd zich dat 

hij te hoog is belast zijn bezwaar is toegewezen enz. enz. jaar 1841 (12) 

9183 1055 
04-07-1916 

Bakker Simon, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, de maand Juni met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6028 810 

13-11-1817 

Bakker Sint Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolom waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6830 18-A blz. 10 

21-01-1824 

Bakker Sjape Nantzes te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 

verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen 

en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te 
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

8280  517-11, 9 

19-05-1840 

Bakker Sjoerd Franzes wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de 

Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de 



Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het 

Kantoor Oostermeer, Gemeente Oostermeer, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 

namen (69) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Bakker Sjoerd Hommes, 49 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met 

vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 

(8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

3700 15-B,11-20 
03-02-1836 

Bakker Sjoerd, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

3700 15-B,11-20 
03-02-1836 

Bakker Sjoerd, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

3622 C stuk 1 
28-12-1847 

Bakker Steffen Jans---- Siebesma Meindert Botes van beroep Sluiswachter, hij is de hoogs biedende voor de pacht van 
de Schut en Tolgelden der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Lubberts Antoon S. Wessels van beroep 

Timmerman en Bakker Steffen Jans van beroep schipper genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden 

van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1847 (7) 

9725 Deel 2  
Blz. 172 

00-00-1897 

Bakker Sybrand naar Java,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 
niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 

1897 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 5 

00-00-1862 

Bakker Sybrand, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolom info. jaar 1862 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 8 

00-00-1863 

Bakker Sybrand, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolom info. jaar 1863 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 3 

00-00-1861 

Bakker Sybrands  , 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolom info. jaar 1861 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Bakker Sybren L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 
jaar 1822 (2)  alles (13) 

6624 218 

29-01-1814 

Bakker Symen Sybrens van beroep Bakker Lid dezer Gemeente wonende te Exmorra wordt voorgedragen tot het 

waarnemen van de functie van de Schout Oneides C. van de Gemeente Arum bij zijn afwezigheid enz. en Schotanus 
Evert wonende te Bolsward wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (1) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Bakker Symon moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor 

het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 

1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

6022 306 

09-05-1817 

Bakker Symon Pieters---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen 

Jan Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de 

bediende van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong 
de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , 

een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , 

tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide 
wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle 

inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de 

Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein 
Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum  in het kort er is een 

meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met 

bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders 
onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te 

Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26) 

6627 691 
11-05-1814   

Bakker Symon S. te Exmorra ondertekend mede een brief betreffende  dat in de jare 1813 door het Fransch Bestuur in 
onse vrijheid en kostwinninge zijn benadeeld geworden door het verpagten van het zoogenoemde Makkumer en 

Parragaaster Hijen dewelke ons van Ouders op Ouders als vrije wateren enz. zij verzoeken of dit weer in vrijheid kan 

worden hersteld enz. jaar 1814 (2) 

6262 946-5 
30-09-1815 

Bakker Symon S., Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document;  Personele 
Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, 

Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

6079 124 + 142 
02-02-1822 

Bakker Symon W.---- Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein 
Larsen Christiaan gevoerd hebbende het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen 

de 14e en de 15e  dezer maand en de lading verkocht en afgifte in Natura enz. ook wordt er in een document genoemd 

de gecommitterrden der Strandberging op Ameland Bakker Symon W., Vries de Dirk .T, Bakker Hans Doekes, jaar 
1822 (4) 

8280 526-1, 29 

22-05-1840 

Bakker T. als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende 

de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 
Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8356 328/27-4  

03-04-1841 

Bakker T. B. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in 

de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen 
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

8356 328/27- 7  
03-04-1841 

Bakker T. D. nr. 140 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en 



tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den 

jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Bakker T. Dirks 837 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 
Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan 

enz. jaar 1841 (5) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Bakker T. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge 

het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

8386 949/29 
20-09-1841 

Bakker T. S. te Deersum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 
sterke dranken  in de Grietenij Rauwerderhem als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_29 
20-07-1841 

Bakker T. te Deersum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. 
J. (Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke 
belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6418 248-DD  

6e Compag. 

4e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Bakker Taeke Dirk staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 

afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolom informatie der Manschappen welkebij de afloting voor 

den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

9184 400 
02-04-1917 

Bakker Taetske vrouw van Reitsma R. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, 

woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Bakker te Ferwerd staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) 

Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke 
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 

(6) 

8375 708-5_15 
20-07-1841 

Bakker te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) 
die namens Burgemeester en Wethouders  van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de 

hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

6628 788-4 
16-06-1814 

Bakker Teije staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der 
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: 

achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag 

rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5) 

7977 137-7, 16 

08-02-1837 

Bakker Tetje Arjens  * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en 

verlaten kinderen met 11 kolom informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals 

verzoekt ontslag enz. jaar 1837 (8) 

6100  1215-43 

29-11-1823 

Bakker Teunis Jansen te Hollum , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ameland in 

1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

9189 711 

20-06-1919 

Bakker Thee te Nijehaske, zijn benoeming tot Zetter de belastingenen een briefje met zijn handtekening dat hij de 

functie aanvaard  te  enz.  jaar 1919 (3) 

5999 438 

09-05-1815 

Bakker Theunis Jans  te Holm, en Tromp Tjalling Jans  te Balm,  en Jaspers Klaas te Nes      benoemd als zetters der 

patenten te Ameland enz. jaar 1815 (1) 

6086 830 

07-09-1822 

Bakker Theunis Jansen en Bakker Siebrand Jansen  zij worden benoemd als zetters der belasting op Ameland enz. jaar 

1822 (1) 

8257  69/20, 1 

nummer 90 

20-01-1840 

Bakker Thijs A. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie 

d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolom informatie zoals Situatie der Huisgezinnen 
Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6255 292 

20-03-1815 

Bakker Thijs H.---- Slinger J. G., Brandenburg R. J., Bakker Thijs H. van beoep Kasteleins voor gemaakte verteringen 

door de Schout en Zetters wegens  enz. enz.  voor de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde Staat den door den schout 

van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven  dienst 1814 , jaar 1815 (3) 

8364 489-6 

1+10-12 

18-05-1841 

Bakker Thijs Hendriks staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> 

Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn 
Arrondissement enz.  jaar 1841 (4) 

6872 30-03-1825 

6-A 

Bakker Thijs Melles van beroep Mr. Bakker  wonende te Langweer schrijft in een door hem ondertekende brief: geeft 

met den meesten eerbied te kennen dat hij op den 25e febr. 1825 door de commiesen van ’s rijksbelastingen te Sloten 

onder welk de molen van Langweer behoort is geboet voor een somma van nagenoeg 326 gulden enz en dat hij 
verzoekt enz.. jaar 125 (4) 

8182 420/6, 55 

22-04-1839 

Bakker Thomas Bauke Schip de Drie Gezusters, jaar 1839 

6396 561 

08-06-1815 

Bakker Thomas Baukes---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland met terugzending van het rekeste (is aanwezig en ondertekend ddor de 

advocaat Overveldt van S. J. ) van Blom Dirk Wijtzes dat hij is  Blomaangesteld tot Plolitie of Stads Major in plaats 
van wijlen Blom Wijtze Dirks zijn vader en Bakker Thomas Baukes  is volstrekts ongeschikt enz. jaar 1815 (6) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Bakker Thomas D. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het 

inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden 

enz. jaar 1840 (1) dossier (5) 



9180 264 

06-02-1915 

Bakker Thomas Gozens,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

6838 7-A bijl.1  
Mannen 

Crimineel 

26-03-1824 

Bakker Thomas S., 125 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 
genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn 

gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens 

van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met 
overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen 

(42) 

6029 922 

31-12-1817 

Bakker---- Tibma J. M.   betreft wegens geen verworven liquidatie met de franse kroon enz.   die i.v.m. met  de 

administratoren in zijn boedel dat eerst aan de rechtbank moeten voorleggen  en deze beslist dat  het restant wat over 
blijft na aftrek van schulden in kontanten kan worden uitbetaald (wordt ook in genoemd  de Ontvanger van Sneek de 

heer Bakker jar 1817 (3) 

6389 98 
19-11-1814 

Bakker Tiemen Anderies ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan 
Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen 

des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de 

stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte 
kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein 

Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf 

uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6006 982 

20-12-1815 

Bakker Tjeerd Hylkes---- Blom Otte te Hindelopen  In naam van de Overheid voornoemde heeft niet voldaan aan den 

inhoud van de sommatie op de 2e november 1815 aan hem geexploicteerd  enz. de Ontvanger particulier enz de 

Deurwaarder Executant Baunach ….? gaat vergezeld van Kamstra Pieter en Bakker Tjeerd Hylkes als getuigen 
begeven naar de woonplaats van eerstgenoemde enz. en heeft de na te noemen goederen (een hele lijst) in beslag 

genomen de bewaring van deze meubelen en goederen zijn toevertrouwd aan Bakker Tjeerd Hylkes die allen dit 

document ondertekenen jaar 1815 (4) 

6006 982 
20-12-1815 

Bakker Tjeerd Hylkes---- Dagen Sierd Dirks  te Hindelopen In naam van de Overheid voornoemde heeft niet voldaan 
aan den inhoud van de sommatie op de 2e november 1815 aan hem geexploicteerd  enz. de Ontvanger particulier enz de 

Deurwaarder Executant Baunach ….? gaat vergezeld van Jans Coenraad en Bakker Tjeerd Hylkes als getuigen begeven 

naar de woonplaats van eerstgenoemde enz. en heeft de na te noemen goederen (een hele lijst) in beslag genomen de 
bewaring van deze meubelen en goederen zijn toevertrouwd aan Jans Coenraad die allen dit document ondertekenen 

Dwangbevel jaar 1815 (4) 

5984 125+E-2v 
16-02-1814 

Bakker Tjeerd Johannes in de Knijpe, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais 
de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden 

uitbetaald enz. jaar 1814 (5) 

6089 1194 blz. 29  

23-12-1822 

Bakker Tjeerd Wytzes te Kortezwaag Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95-32 

25-01-1822 

Bakker Tjeerd Wytzes te Kortezwaag,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Langezwaag enz. enz. jaar 1822 (4) 

6092 188 
03-03-1823 

Bakker Tjeerd Wytzes---- Wallinga van Ruurd Folkerts te Kortezwaag hij wordt voorgedragen voor de functie van 
zetter der belastingen  i.p. v. de overleden Bakker Tjeerd Wytzes jaar 1823 (1) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Bakker Tjerk Ruurds , hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van 

Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) 

die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man 
hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en 

Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou 

inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar 
F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest 

als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

8225  1245-8b    
31-40 

07-12-1839 

Bakker Tjeske kind van Cornelis Bakker en Wagenaar Pietje  staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolom 
informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van 

Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner 

Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden 
afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

9725 Deel I   

Blz. 1 

00-00-1861 

Bakker Tjipke 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolom info. jaar 1861 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 4 

00-00-1862 

Bakker Tjipke, 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolom info. jaar 1862 (2) 

6278 107 
30-01-1817   

Bakker Tomas E., Hij staat vermeld op het document dat aan de Heeren Gedeputeerde Staten wordt verzonden met het 
verzoek om de  belasting op Huurwaarde van ledige Erven in IJlst te ontlasten enz. jaar 1817 (2) 

6250 964 

05-10-1814 

Bakker Tomas Ebes, hij  moet nog ontvangen  wegens geleverd hout enz. ---- Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) 

President Burgemeester hij ondertekend een document als lid van de raad van de Stad IJlst  met als onderwerp:  een 
opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 1814 (7) 

6838 7-A bijl. 2 

Mannen  
H.v Justitie 

26-03-1824 

Bakker Tomas S., 81 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 
hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 

wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 

gevangenen (48) 

3698 B-12 
27-02-1832 

Bakker Trijntje Hotzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

8285 626-6 
22-06-1840 

Bakker Trijntje Romkes---- Koopal Rinze  (Rense) Boer en Landbouwer te Arum het betreft een Procesverbaal tegen 
hem opgemaakt wegens schandelijke mishandeling en feitelijke beleediging door de commiesen der eerste en tweede 



klasse, Rijpma Sijbrand en Gijsen Johannes Frederik dat hij hen op de hoek bij de woning van de Broodbakker 

Blanksma Jan alwaar hij in de steeg de commiesen met gewelddadigheden aanrande met bedreiging dat hij hen zou 

doodslaan enz. en dat in tegenwoordigheid van Siersma Klaaske Oukes, Bakker Trijntje Romke huisvrouw van Boer de 

Hans Siebolts en Mertens Alekzander Plattelands Heel en Vroedmeester te Arum wonende oook een vermelding dat R. 
koopal vorig jaar zijn eigen zwager bijkans dood heeft geslagen enz. jaar 1840 (9) 

6830 18-A blz. 32 

21-01-1824 

Bakker Trijntje te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van 
de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een 

kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6055 88  

07-02-1820 

Bakker Uge Hiddes---- Zeilenga E. A. en Zeilenga H. A. Zeilmaker en Landbouwer beide wonende te 

Schiermonnikoog ondertekenen een brief aan de Gouverneur  betreffende dat zij bij procuratie gepasseerd voor de 
openbaar Notaris Tuuk van der Michael te Veendam met als getuigen Tuinman Hendrik Gerrits en Bakker Uge Hiddes 

beide te Veendam dat zij gemagtigd zijn door o.a. Taai Simon Fokkes  gevoerd hebbende het Smakschip Alberdina 
doch op den 24e december 1819 op Schiermonnikoog gestrand enz. om de geborgen goederen enz. jaar 1820 (5) 

6383 58 

02-04-1814 

Bakker Ulbe D. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden 

in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6830 18-A blz. 13 

21-01-1824 

Bakker W. A. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen 

van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en 

een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6424 584 

02-12-1817 

Bakker W. H. 2 is zijn volgnummer in de Stad Sloten bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8210  958/2 211,5 
17-09-1839 

Bakker W. J. te Janum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 

achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Bakker W. L. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de 

schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 
en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

9126 1016 

21-06-1879    

Bakker W. R. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  

te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van 
Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief 

getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, 

Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6845 32-A 

12-06-1824 

Bakker W. T. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5 
17-07-1839 

Bakker w. T. te Gorredijk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

3288 2 en 3 

10-04-1833 

Bakker W. T. Veenbaas ,hij ondertekend samen met 13 anderen   ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de 

rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  (5)  Dossier  68 

4894 2306 
27-06-1899 

Bakker W. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 

Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  

En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de 
Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om 

Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de 

scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd 
het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. 

jaren 1885-1910  (40) 

6863 32-A  
23-12-1824 

Bakker Watze Louws, Komt voor op de lijst/dossier; Staat der landerijen zoals deze geboekt zijn en  en op de staat van 
veranderingen overgeschreven zijn enz. enz.  jaar 1824 (7) 

9181 1751 

06-10-1915 

Bakker Wieger,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand September met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bakker Wiegers Hartman 531 Kleine Gaast  Kanton Lemmer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in 

dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te 

Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6089 1194 blz. 41  

23-12-1822 

Bakker Wietze Hendrik te Sloten Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren 

met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95-43 

25-01-1822 

Bakker Wietze Hendriks te Sloten , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Sloten enz. enz. jaar 1822 (3) 

6101 1311  
16-12-1823 

Bakker Wietze Hendriks te Sloten, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. 

enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

6067 

 

103 

03-02-1821 

Bakker Wietze Hendriks wonende te Sloten en betreffende de missive van 11-12-1820 no. 117 door deze benoeming 

geheel vervallen,  Hij is gekozen  en benoemd als zetter  voor de stad Sloten  jaar 1821 (1) 

6100  1215-39 

29-11-1823 

Bakker Wietze Hendriks, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sloten in 1823 die dat 

ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 



8308 1087-11, 1 

03-11-1840 

Bakker Wijbe Egberts die uit hoofde van Lichaams-gebreken, ongeschikt is  Loteling staat vermeld in een document 

Nominative Staat van eenen milicien, ingelijft bij het regiment Hudsaren no. 5  enz. jaar 1840 98) 

6394 234 

06-03-1815 

Bakker Wijbrand Aenes (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de 

Gemeente Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 
1815 (3) 

6623 128-134 

06-01-1814 

Bakker Wijtse Hendriks ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel residerende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, 

Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als 

uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan 
Jans) als Burgemeester en alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi 

Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert 

enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: 
Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7)  

6301 334-2        

04-06-1822         

Bakker Willem ,  gebruikt een  Strijpen land onder Joure, komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden 

en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 
1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

5675 21 

31-07-1913 

Bakker Willem Commissaris, hij is 1 van de 6 ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer  

met de stoombooot “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt hij om te mogen 
varen in het water Koudum Hindelopen enz. ook een brief met 6 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en 

woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1913 (6) 

8179 367/15, 103 

08-04-1839 

Bakker Willem Piers Bolsward Politie, jaar 1839 

8176 304/14, 103 

21-03-1839 

Bakker Willem Pieters Bolsward Veldwachter, jaar 1839 

5673 147 

01-03-1900 

Bakker Willem ----Postma E. Directeur van de Leeuwarder Stoombootboot Maatschappij  te Leeuwarden, schrijft en 

ondertekend een brief met het verzoek om een vergunning voor hare stoomboot “Stanfries III” met als kapitein Feenstra 
H.  tot het bevaren van het Vliet te Leeuwarden ten einde aan de daar aanliggende pakhuizen enz. enz. en de  “Stanfries 

II” met als Kapitein Bakker Willem die een proces verbaal heeft gekregen jaar 1900 (15) 

9184 27 
08-01-1917 

Bakker Willem, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

9187 735 

07-06-1918 

Bakker Willem, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres 
enz., jaar 1918 (5) 

9187 1341 

06-09-1918 

Bakker Willem, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 
jaar 1918 (5) 

6388 46 

05-10-1814 

Bakker Witze Hendriks te Sloten wegens Brood enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens 

Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom 

aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Bakker Wopke Albets, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van 

Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) 

die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man 
hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en 

Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou 

inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar 
F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest 

als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 40-v 

17-07-1839 

Bakker Wytze T. te Gorredijk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

9180 1054 

05-06-1915 

Bakker Ytske gehuwd met Lap J. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van 
bestemming jaar 1915 (3) 

8285 615-2, 15 

19-06-1840 

Bakker zegge Stinstra….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en 

Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 
kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

3700 15-B,11-20 

03-02-1836 

Bakker Zietske Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven 

om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

9182 170 

22-01-1916 

Bakker, H.  zijn aanstelling tot  Rijksveldwachter te Schoterland jaar 1916 (4) 

5666 88 

17-09-1896 

Bakker….?  ligplaats voor zijn Herberg te Eebuurt Vaste Beurt Leeuwarden- Dokkum- Sneek, Dossier met 

Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende 
deze publicaties 1882-1918 

5664 A13 Bijl.30 

25-04-1912 

Bakker….? en de Deken Schier-Groningen Schip de Thea-Lotte, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

8285 615-2, 15 

19-06-1840 

Bakker….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 kolom informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

6385 139 
06-07-1814 

Bakkers  Sybranbdus K. te Dockum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als 
Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Bakkers A. P. de weduwe staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van 

de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 
1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 



9725 Deel I   

Blz. 46 

00-00-1870 

Bakkers Anne,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 

120,  met 6 kolom info. jaar 1870 (2) 

6256 334 
10-04-1815 

Bakkers de gebroeders, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente 
te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo 

hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt 

geregeld. Jaar 1815 (5) 

8383 894-5 
09-09-1841 

Bakkers Gerrit komt voor in een Staat  (6 kolom info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet 
gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 

6413 21 

16-01-1817 

Bakkers J. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een 
naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  

IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6) 

6281 47614 
10-04-1817    

Bakkers J.  komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en zijn rekening van 1811 wordt 
betaald voor het drukken van  Circulairen  enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16) 

6382 79 nr. 45 

31-03-1814 

Bakkers Jacobus, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 

manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de 

datum van Desertie jaar 1814 (5) 

6278 195-10 

20-02-1817 

Bakkers Jan de weduwe, Boerin moet mee betalen omdat zij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 

Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. 

tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van 
de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

6630  1017B  

blz. 8 

22-08-1814 

Bakkers Jelle Klasen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en 
plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A  

blz. 8 
22-08-1814 

Bakkers Jelle Klasen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening 
der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat 

betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

9134 658 

02-05-1883 

Bakkers K. S. en Barneveld J. L. en Hazelhoff D.  zij hebben in een handgeschreven brief met hun handtekeningen  

ontslag genomen van het college van zetters te Dokkum wegens vertrek naar elders  voor hen in de plaats worden 
voorgesteld  Vollmer Gerhardus Henricus, Boersma Jacob Hzn. En Toornstra Pieter allen te Dokkum jaar 1883 (4) 

6277 43 

13-01-1817   

Bakkers---- Koornmolenaars, Bakkers en Meelverkopers te Dokkum, een reglement opgesteld door  de Leden van het 

Bestuur der Stad Dokkum waaraan voornoemde zig hebben te houden enz. jaar 1817 (5) 

6383 81       
23-04-1814 

Bakkers Steeven L. te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de 
staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken 

no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 

26) 

6390 19 

08-12-1814 

Bakkerse S. D. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm 

behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. 

maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen 
soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3) 

6629  869 

20-05-1814 

Bakkerus  Evert Roelofs.te Metslawier Handgeschreven brief met handtekening , Jaar 1814 

6378 19 
06-12-1813 

Bakkerus Gerke Kerstes---- Everts A. (Arend) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de 
Raad van Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij 

genegen zijn hun bloed op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2) 

6833 27-A blz. 8 
06-02-1824 

Bakkerus Jan te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6871 22-03-1825 

11/7-C 

Bakkerus Jelle Kerstens vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 

uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-
1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Bakkerus Jelle Kerstes te Haskerland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve 
van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6830 18-A blz. 18 

21-01-1824 

Bakkerus S. H. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen 

van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en 
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

7977 158-6, 7 

14-02-1837 

BakkerusFreerk Meintes , Bolsward, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van 
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, 

door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (3) 

6256 313 
29-03-1815 

Bakkes Fedde,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de 
agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan 

Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6) 

6417 211 

15-05-1817 

Baklo (Bahlo?) Oene 34 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  

Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een staat met 12 kolom informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met 

groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6) 



6420 368 

13-08-1817 

Baklo Oene plaatsvervanger voor Ligthard Jetse Vedde wordt vermeld op een Nominative Lijst van het 1e Bat. Art. 

Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich tot hier nog niet 

gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2) 

6418 248-D  
09-06-1817 

Bakloo Oene * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van 
het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolom informatie der Manschappen welke 

ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den 

Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6016 707 
21-11-1816 

Baks Isaac Simon Levi, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en 
Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolom met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen 

benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5) 

5997 307 
31-03-1815 

Baks Izak Simon Levi is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven 
kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolom met soort  kleding)   jaar 

1815 (7) (1) gevangenen nummer    271 

6005 938 blz. 5 
30-11-1815 

Baks Izak Simon Levy Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolom) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Bal Petrus * Oud Gastel oud 35 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, 

aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige 

Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

8201 785/9,  

Bladzijde 2 

07-05-1839 

Balchen G. Kapitein met het schip de Caroline van Cuba naar Hamburg staat vermeld op het document de 

Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land 

ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben is met schade aan het braadspil te 
Douvres binnen gelopen den 29e april doch is weer vertrokken den 2e mei enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bald Jan Coenraad 17 Sint Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 

wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende 

het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Bald Jan Coenraad 61 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 
Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. 

Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn 
afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-C 1e bat  

1e  blz. 

 Nom. Staat 
09-06-1817 

Bald Jan Coenraads * St. Jacob (St. Jacobiparochie) staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van 

de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op 

een Nominative Staat met 8 kolom informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van 
den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 

1817 (4) 

6418 248-DD 

1e Compag. 

1e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Bald Johannes Coenraad staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot 

der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolom informatie der Manschappen welkebij de 

afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 

1817 (4) 

6381 44-A 

09-02-1814 

Baldus Jacobus van beroep Metzelaar oud 62 jaar wonende in de Pijlsteeg Leeuwarden en Heurman Evert, Wever 50 

jaar wonende in de Wolvesteeg te Leeuwarden  verklaren in een handgeschreven door allen ondertekende brief te 
kennen Demmeré Joseph oud 17 jaar Schoenmaker zoon van Demmeré  Johannes, Schoenmaker en Broek van den 

Maria enz. enz. dat genoemde Demmeré Joseph sedert enz.  volkomen blind is aan zijn linkeroog veroorzaakt door enz. 

enz.  de Wijkmeesters in wijk no. 10 Letter D. verklaren dat enz. jaar 1814 (2) 

6058 367 
23-05-1820 

Baldus Johannes Jacobus gepensioneerd soldaat wordt ingeschreven in het boek  der Militaire pensioenen i.v.m. zijn 
overlijden jaar 1820 (1) 

6397 694 

29-07-1815 

Bale de, Korporaal van de Rijdende Artillerie 7e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  

hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft 

ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6020 178 

24-03-1817 

Balemante Jean Francoi staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij 

de administratie der verenigde regten te Kollum in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden 
waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 
06-02-1824 

Balen Blanken van G. C. te Hoogkarspel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de 

zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der 
Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der 

Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2 

blz. 11 
16-01-1822 

Balen Blanken van G. C. te Nieuwe Niedorp, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der 

Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde 
kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en 

West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, 

Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 12 

06-02-1824 

Balen Blanken van G. C. te Wognum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken 

der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 
enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 3  
26-09-1839 

Balen v. J. te Surhuisterveen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van 
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolom informatie, jaar 1839 (7) 

dossier met ca. 1000 namen (132) 



6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Balen van A. te Purmerend Ouderling Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van 

Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de 

functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 1 

Blz. 8 

04-01-1819 

Balen van B. A. Ouderling te Purmerende tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de 

voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen 
in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt 

hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 

(6) dossier (12) 

6671 54 deel 2 
blz. 11 

22-01-1818 

Balen van B. A. te Purmerend Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Ouderling wordt 
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den 

Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde 
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 7 

22-01-1818 

Balen van B. A. te Purmerend Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. 
jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 11 

04-01-1819 

Balen van B. A. te Purmerend wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 

zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6655  399 blz. 4 

29-08-1816 

Balen van B. A. te Purmerend, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 

der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de 

voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 

06-02-1824 

Balen van B. A. te Purmerend, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 
enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 12 

06-02-1824 

Balen van B. A. te Purmerende, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 
enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6420 352 

11-08-1817 

Balen van Bernardus Cornelis---- Goslings C. President Burgemeester van Dokkun  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Balen van Bernardus Cornelis in leven gepensioneerd 
Majoor gedoopt 21 januari 1946 op den neegende dezer maand is overleden enz. jaar 1817 (1) 

6407 198-1-2-3 

04-05-1816 

Balen van Gerardus staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het 

Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van 

Manschappen (met 8 kolom informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 

december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van 
geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

6385 7 

17-07-1814 

Balen van Gerrardus hij is volgens een brief van de Kapitein Kommanderende het depot van het 3e Batt. Inf. Der 

Landmilitie te Kampen aan de Gouveneur van Vriesland aldaar aangekomen jaar 1814 (1) 

8280 526-1, 1 
22-05-1840 

Balen van J.  als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolom o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8308 1071-18 
29-10-1840 

Balen van J. B. te Surhuisterveen onderwerp; een declaratie van f. 9.00 voor Visites aan voornoemde Geneesheer enz. 
jaar 1840 (5 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Balen van Machiel 211 Wijtgaard is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

8280 526-1, 29 
22-05-1840 

Balen van S. A. als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 29 

22-05-1840 

Balen van S. als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Rauwer- 
       derhem  

Balen van S. te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8386 949/29 

20-09-1841 

Balen van S. te Irnsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Rauwerderhem als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

4635 A-1, 33 

05-06-1913 

Balen van Th. Veldwachter te Makkum, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

4635 A-1, 46 
23-04-1914 

Balen van Th. Veldwachter te Makkum, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 



4635 A-1, 55 

19-05-1914 

Balen van Th. Veldwachter te Makkum, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

4635 A-1, 59 

27-02-1913 

Balen van Th. Veldwachter te Makkum, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

9180 330-40 
17-02-1915 

Balen van Thomas Veldwachter te Makkum, jaar 1915 (3) 

9182 285/40 

07-02-1916 

Balen van Thomas. Veldwachter te Makkum met signalement, jaar 1916 (Wonseradeel) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Balg Antonij, 168 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met 

vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 

(8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

8372 636/17 

29-06-1841   

Balg de, Ameland---- Ameland, Onderwerp; Zeeweringen, Het aanleggen van hoofden op het eiland Ameland, wordt in 

genoemd de Balg, het Molengat, de opzichter Hansum A. eneen begroting van kosten  een berekende kostenplaatje   

met een specificatie enz. enz. (20) 

9182 44 / 609 

30-12-1915 

(9182/7 
30-12-1915) 

Balhuizen te Sexbierum hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar 

hebben tegen de volgende vergunning : 

Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van 
het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

9725 Deel 2  

Blz. 142 
00-00-1894 

Balink Johan Carl, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1894 (2) 

6631  1114 

11e blz. 
 van kolom 

15-09-1814 

Balk A. de weduwe wegens leverantie van ? onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende 

schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6394 257 

31-03-1815 

Balk A. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout 

van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal 
mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen 

retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal 

mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp 
Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6056 193 

18-03-1820 

Balk aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland 

en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6046 328-31 
11-05-1819 

Balk---- Armernvoogdij van Balk wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen 
welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolom zoals de benaming, plaats,  pondematen en 

Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

9126 1012 
14-06-1879 

Balk---- Droogleggen van enige meren en kanalisatie en andere werken in Friesland enz.  en  met een mooie 
plattegrond van de waterwegen in Zuid West Friesland  enz. (21) 

6093 339 

23-04-1823   

Balk een lijst met 34 personen die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente Balk wegens de gebouwde en 

ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2) 

9184 400 
02-04-1917 

Balk Geertina vrouw van Tuil K. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. 

,  jaar 1917 (4) 

6243 191-19 
06-03-1814 

Balk Louw J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6869 01-03-1825 
17-A 

Balk---- Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee 
uren over den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  

en de zaterdag en ondag verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en 

Bakhuizen, Lemmer, Oudega, Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3) 

9184 400 

02-04-1917 

Balk Pieter Johs. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 

(4) 

8201 785/9, 3 

07-05-1839 

Balk W. J. Kapitein is met zijn schip de Wilhelmina komende van Terschelling vanuit Ameland op 29 April vertrokken 

naar Hamburg  staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip 

en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6634  1525 
08-12-1814 

Balk,  Handgeschreven brief met  86 duidelijk leesbare Handtekeningen  van Inwoners van Balk betreft een verklaring 
dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn funktie van Schoolmeester gezet 

door de Repraesentanten enz,  Jaar 1814 

8268 267/21 

17-03-1840 

Balk, Brief over de aanleg van een nieuwe vaart tussen de Lutz in Balk en de Spokershoekvaart, jaar 1840.  

8285 619-1 

19-06-1840 

Balk, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht van 

Balk, Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840 

6871 28-03-1825 
43-B 

Balk, Onderwerp: Schoolmeubelen voor het schoolgebouw aldaar, Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e 
district in Vriesland jaar 1825 (4) 

6020 136 

03-03-1817 

Balkensd op Rense Gerlofs de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de 

linie  door de grietenij Ferwerderadeel,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de 

hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Balkstra Arend, 296 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 



schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, 

beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Balkstra J. L. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in 

de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen 
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6006 954-3 en 4 

06-12-1815 

Balkstra Klaas Baukes Geregtsdienaar te  Sneek staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek 

een opgave voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt 
enz. jaar 1815 (4) 

8356 328/27- 6 

03-04-1841 

Balkstra Louw nr. 155 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 

Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en 
tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den 

jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6047 379 
03-06-1819 

Balkstra Sippe Heeres Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 
belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6070 421 

23-05-1821 

Ballentein Jems Capitein op het op de 19e dezer op Ameland gestrande  Engelsche Brikschip de Emmevest met Ballast 

komende van Hamburg op weg naar Sunderland en hoog op het strand zittende heeft de Equipasie het schip nog niet 

verlaten enz. jaar 1821 (1) 

6079 204, 14-15 

+ 206 

27-02-1822 

Ballentine J. Kapitein op het Engelsche Brikschip de  Amethijst,  wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene 

summiere vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op Ameland 

hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 (4) 

6071 459 + 466  
+ 498 

05-06-1821 

Ballentine James Kapitein op het gestrande schip de Amethijst, vergaan op Ameland d.d. 19-05-1821, komende van 
Hamburg met Ballast naar Sunderland gedestineerd, waarvan de Tuigajie geborgen is en onder de Strandvonder van 

genoemde eijland opgeslagen geworden is enz. Rodenhuis B. ondertekend als gelastigde dit document namens Visser 

Barend & zoon, jaar 1821  (4)   

6647  34 

21-01-1816 

Balling…? Veldwachter te Nijkerk---- Vitringa van Colon J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een brief met handtekening van J. W?. Noordenbos Docter te Nijkerk (Friesland) aan J. Vitringa van Colon 

te Leeuwarden en een brief van Douwe Stallinga te Nes aan zijn oom de Koopman G. Kamminga wonende in de 
Speelmanstraat te Leeuwarden verkorte inhoud: gaat over dat hij koorts heeft en dat er al 10 gestorven zijn waaronder 

de Veldwachter Balling en de Schoolmeester aan de besmettelijke ziekte Rotkoorts (nu Typhus) en dat hij bang is dat 

als het zo doorgaat er geen inwoner van Nes het zal overleven enz. en een brief van doctor J. Vitringa Coulon met 
dossier Jaar 1816 (10) 

6868 21-02-1825 

3-A 

Ballinga ….? Ontvanger te Nes Onderwerp: wegens ziekte van de Ontvanger Stallinga ….?  te Ternaard wordt door de 

Klerk Sikkema Sikke P.  te kennen gegeven enz. en dat hij de biljetten van het Gemaal enz. jaar 1825 (4) 

5997 306 
31-03-1815 

Ballings Jan , te Huizum een ingesteld onderzoek tegen hem jaar, en huurpenningen die hij verschuldigd is aan  Noord 
van Jan , wordt in genoemd Sikkes B. , enz. enz. jaar 1815 (8) 

5994 969, 977  

en 990  

02-12-1814 

Ballings Jan, Gaardenier onder Huizum, een verzoek aan de de heer gouveneur van Friesland Onderwerp; invordering 

van zijn belastingen door Roorda Evert, en een belaglegging,   enz. enz. jaar 1814 (4) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Ballings Joh´s Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de 

Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot 
vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 

(2) dossier (17) 

6683 2 deel 1 
Blz. 5 

04-01-1819 

Ballot J. S. S. Predikant te Wesepe tot Scriba voor de Classis van Deventer als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen 
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge 

der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de 
Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 blz. 19 

22-01-1818 

Ballot J. S. S. te  Wesepe Predikant Classis van Deventer wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van 

Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de 
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 

blz. 16 
22-01-1818 

Ballot J. S. S. te Wesepe Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld 

in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer 
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot 

lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 9 

22-01-1818 

Ballot J. S. S. te Wesepe Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken 

der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge 
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 

(5) dossier (24) 

6655  399 blz. 6 
29-08-1816 

Ballot J. S. S. te Wesepe, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 

benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6683 2 deel 2, 16 
04-01-1819 

Ballot J. S. S. te Wezepe wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 

zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 18 
06-02-1824 

Ballot J. S. S. te Wezepe, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 

enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  
 blz. 18 

16-01-1822 

Ballot J. S. S. te Wezepe, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk 

Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 



Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies 

incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

9134 620 en 725 

21-0-1883 

Ballum---- Doopsgezinde Gemeente te Ballum op Ameland betreft de nieuw opgerichte voornoemde gemeente jaar 

1883 (6) 

6864 17-A 
07-01-1825 

Ballum en Hollum---- Diaconie der Hervormde Gemeente van Hollum en Ballum te Ameland  .  wordt vermeld in een 
document  waarover gesproken wordt van uitbetaling  voor enz. enz. met bedragen. Jaar 1825 (1) 

6869 03-03-1825 

6-A blad 4 

Ballum---- Hollum en Ballum op Ameland de Diaconen der Herv. Germeente zij worden als schuldeiser vermeld op 

een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de 
provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolom 

informatie) jaar 1824 (6) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Ballum---- Kerken= de diakenen van de Hervormde gemeente Hollum en Ballum op Ameland komt voor in opgave 

van schulden welke door de heren  Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begroting over 
1824 zijn gecontracteerd enz. enz.  jaar 1825 (3) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Ballum;  de Diacenen der Hervormde Gemeente komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door 

Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  
als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3) 

9134 1081-2 

03-07-1883 

Balsma Auke Ruurds te Gersloot ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

9126 1043-2 
1879/1880 

Balsma Auke Ruurds te Gersloot Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 
jaar 1879 (3) 

6426 73 

13-02-1818 

Balsma Jan Roelofs---- Sytzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland dat Balsma Jan Roelofs is remplacant voor Jong de A. E. is overgenoomen en naar 
Groningen naar het depot van het enz. jaar 1818 (1) 

9185 1312 

05-10-1917 

Balsma Jan,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand September met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 

(5) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Balsma R. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag 
der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag 

enz. jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Balsma R. W. te Nes wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele 
belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

6834 7-A blz. 2 

18-02-1824 

Balsma Ruurd W. te Nes, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of 

bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde 
Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer soms beroep 

enz. jaar 1824 (3) Dossier 6 

8210 966/7 en  
881/14, 

11>> 

27-08-1839 

Balsma T. W, de weduwe te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het 
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen 

gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. 

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8308 1070-8 
107-149 

28-10-1840 

Balsma T. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag 

der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier 
(11) 

6019 119 

24-02-1817 

Balster Kool van Heerens Hesselius hij is benoemd als lid van het College van Regenten voor de Gevangenissen te 

Heerenveen. i.p.v. Munniks Hendrik (overl.) jaar 1817  (1) 

6026 595 
02-09-1817 

Balsters Hendrik staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten 
van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4) 

9181 1645 
03-09-1915 

Balstra Doeke Jans,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8280 525-A, 2 

13-30a 

16-05-1840 

Balstra Foeke Abeles hij wordt vermeld in een document met 7 kolom informatie genaamd; Staat van Miliciens van de 

ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet 

bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de 

dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Balstra Geert, 473 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, 

beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Balstra Ritske Sippes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6060 480 

06-07-1820 

Balstra S. H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-5 

25-05-1821 

Balstra S. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 

geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

3698 B-41 
15-02-1832 

Balstra Sippe Heeres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 



6005 938 blz. 6v 

30-11-1815 

Balt Dina Hendriks Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolom) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Balt Dirk, 254 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de 
termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, beroep, aantal 

kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Balt Dirk, Ruiter,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter 

verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

9191 1547 

21-12-1920 

Balt Hendrik Oosterwolde Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum Oldephaert, jaar 1920  (3) 

9465 Deel 3, 9   

12-09-1863 

Balt Henricus te Franeker, Trekschuiten en Barges van Franeker naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van 

de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8)            

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Balt Joh`s Hendriks, 299 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met 
vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 

(8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6386 18 
24-08-1814 

Balt van ‘t…..?---- Larebij Pieter Heertjes, hij is volgens de commanderende officier van het Depot Kampen aldaar 
aangekomen maar dat Louwkamp Marten Fredriks zig niet in het Depot Kampen aanwezig is verder wordt genoemd 

Balt van ‘t…..? Luitenant Colonele en Muller ….? Kapitein tevens een rekening die betaald is door Vulti ….? Captein 

aan Schoondorp B. C. voor transport enz. jaar 1814 (2) 

8345 79-32 
25-01-1841 

Baltesen Willem, Fuselier 4e Afdeeling Infanterie * 1818 Venraij (oud 23 jaar in 1841) ,  hij wordt vermeld op een 
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 

verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost 

Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene 
der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolom met info. Zoals 

o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

8209 932/8, 211 
06-09-1839 

Baltje J. B. te Knijpe wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele 

belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

8257  65/30 

20-01-1840 

Baltje Jan Hendriks, hij ontbreekt p  op de staat Loteling ligting 1837 Trekkingsnumer 55, maar hij is finaal 

vrijgesproken op 25 april 1839 enz. jaar 1840 (3)  

6264 1149- 5 

21-11-1815 

Baltjes Haye P’rs komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter 

vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen 

troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

3700 39-C 
06-02-1837 

Baltus Geerten Johannes onecht kind van Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van 
de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de 

Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3700 39-A 
04-02-1835 

Baltus Geertje Joh’s onecht kind van Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om 
naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 

8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3701 39-D 
09-02-1842 

Baltus Geertje Johanens Onecht kind van Prop Sytske, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de 
Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 

de Noordelijke Provinciën met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 1-C, blz. 5 

01-03-1839 

Baltus Geertje Johannes te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het 

Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in 
de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor 

opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3700 39-B 
04-02-1836 

Baltus Geertjen Johannes onecht kind van  Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de 
Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de 

Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Baltus Geertjen Johannes onecht kind van Prop Sytske , wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de 

Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 
de Noordelijke Provinciën met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3698 B-39 

18-02-1832 

Baltus Geertjen Johannes onecht kind van Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven 

om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden 
met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Baltus Geertjen Johannes onecht kind van Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de 

ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

8201 785/9, 2 

07-05-1839 

Baltzersen B. Kapitein is met zijn schip de Huabets vanuit Drob. op 30 April te Terschelling gearriveerd staat vermeld 

op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum 

met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8201 785/9, 2 
07-05-1839 

Baltzersen D. Kapitein is met zijn schip de Haabets Anker vanuit Noorwegen op 3 Mei te Harlingen gearriveerd staat 
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook 
soms vermeld schades,  jaar 1839 (4) dossier (8) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Balvers Bartholomeus 81 is zijn volgnummer en Beest zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een 

Staat met 11 kolom vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 

Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met 
een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof 

van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

5614 1, 2 en 3 
29-01-1911 

Balwe & Canne te Amsterdam----Puister P .Zuidbroek Schipper  op de Wilhellmina, dat hij met zijn Aakschip 
Wilhelmina groot 123  tons bij het doorvaren van de brug te Oudeschouw averij heeft belopen enz. van Zuidbroek 



varende naar Valenciennes in Frankrijk geladen met aardapelen gesleept in linie met 4 andere schepen enz.  verder 

komt voor zijn Agent der vezekeringen Blaess A. en de expert om de schade op te nemen Leenaerts A. van de 

assurantie Mij. Canne & Balwe te Amsterdam 

9183 1198 
05-08-1916 

Bambach Albertus, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Bambach Frans, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

9180 642 

07-04-1915 

Bambach J. B.  gehuwd met Leerstra Lolkje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van 

bestemming jaar 1915 (3) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Bams Leonardus, 344 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met 

vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 
(8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

5986 271 

13-04-1814 

Band A. , hij staat vermeld in een document Lijst der verschuldigde leges op de ordonnantie in gevolge het Reglement 

gearristeerd bij besluit van enz.  jaar 1814 (2)   

8033 1276-14 
27-06-1838 

Band van den Joost , Kannonier 6e Bataillon artillerie nationale militie * 10-09-1809 Wissekerken,  hij wordt vermeld 
op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen 

vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de 

Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat 
geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolom met info. 

Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

9187 735 

07-06-1918 

Banda Age, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 (5) 

8386 949/19 

20-09-1841 

Bandenburg R. te Lemmer,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als verkoper  van  Dranken in de 
maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6418 248-A  

 7e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Bander gerben Wiebes * Dragten wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner 
Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Bander Gerben Wiebes 43 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 
Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan 

enz. jaar 1841 (5) 

6419 287-A_ 1e  
Compagnie 

23-06-1817 

Bander Gerben wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  
Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 

7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het 
Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3) 

9921 31 

19-10-1882 

Bander Wiebe Alles Dienaar van Politie te Dragten gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der 

Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6424 609 
10-12-1817 

Bandsma H. H. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Bandsma Hidde Hiddes Hisse? 320 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende 

het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

8225  1253-13,38  

10-12-1839 

Bandsma Sape Baukes te Westdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 

gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  

November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

6271 586-5 
01-07-1816 

Bandstra Siebe Jans moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e 

Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-

6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

9465 Deel 2, 46 

05-02-1867 

Bandstra Sybe Ykes te Molkwerum, Beurt en Veerdienst van Molkwerum naar Workum,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).   

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Bandstra? Siebe Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den 

Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk 

met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6084 712 
29-07-1822 

Banga ….?---- Bergman L. W. Veearts der 2e klasse en  rang te Nijeberkoop over hem wordt inlichtingen gewonnen 
zoals hun kundigheid enz. met het antwoord daarop ook wordt vermeld dat hij een kleine boerderij heeft, ook worden 

genoemd de heren Coulon en Banga gecommiteerden uit de geneeskundige commissie)  jaar 1822 (8) 

6101 1356 
29-12-1823 

Banga ….? en Eisinga ….? Leden van de commissie en  zij hebben voorgesteld tot Schatters  Timmer J. J. en Dijk van 
H. M.  en tot Schatter te Franeker benoemen de heer Stolte M. K.  van Harlingen  enz. jaar 1823 (2) 



6060 480 

06-07-1820 

Banga A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Banga A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 
1822 (2)  alles (13) 

6070 424- 

25-05-1821 

Banga A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6070 424-4  

25-05-1821 

Banga A. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 

geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6872 05-04-1825 
6-A 

Banga Aafje Jans weduwe van Lieuwes P. onder Aalsum tegen Witteveen Jouwert te Dockum.onderwerp vernietiging 
van een koopcontract aangegaan op 28-02-1817 van een huis no. 58 schuur enz. dat het vonnis behelsende enz. tevens 

ook Bergsma Johannes Casparus in de tijd te Metslawier woonachtig heeft aan de heer Witteveen Jouwert in leven 
echtgenoot van Stapert Tetje en aan Reiding Jan Pieters verkogt zekere landerijen enz. de heren Witteveen Jouwert en 

Reiding Jan Pieters hebben deze landerijen weer doorverkocht aan Banga Aafje Jans enz. enz. enz. jaar 1825 een 

dossier (10) 

6383 87      
23-04-1814 

Banga Elisabeth te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 

355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 

26) 

6424 641D 

19-12-1817 

Banga H. P.  ---- Idsardi W. J. Assessor van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. dat Peima Worp1e Luitenant heeft de eed afgelegd en Banga H. P.  2e Luitenant  

bij de Rustende Schutterij verzoekt om ontslag jaar 1817 (1) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 9 

17-09-1839 

Banga H. P. de weduwe te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten 

bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen 

(13) 

6426 72 

10-02-1818 

Banga H. P. te Hantumhuizen wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1) 

6402 

 

922-1+7 

09-12-1815 

Banga Harke Pieters staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der 

NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij 
wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. 

jaar 1815 (2)  Document (13) 

6401 
 

859-1+10 
10-10-1815 

Banga Harke Pieters staat vermeld met 5 kolom info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de 

voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 

4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

8225  1253-13,  
38  

10-12-1839 

Banga Ids Jans te Westdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  

November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

6629 842 

01-07-1814 

Banga J. (Jelle) als Burgemeester benoemd voor de Stad Franeker wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van 

Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens 
welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6387 122 

22-09-1814 

Banga J. (Jelle)---- Fontein R.,  de president Burgemeester van Franeker Banga J. (Jelle) is ten hoogste verwonderd 

over het ontslag van eerstgenoemde omdat hij dan in verlegenheid enz. enz. heeft hij besloten de navolgende personen 
in rang te bevorderen, Felting Isaac thans Majoor tot Luitenant Colonel, Mulder Jan thans Adjudant tot Majoor, Pook 

Joh. thans Lt. Kwartiermeester tot Adjudant,  Lentz Nic. thans Kapitein tot Lt. Kwartiermeester, Wijtema Lam. Thans 

1e Luitenant tot Kapitein, Vries de S. thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant en Scheltema Jacobus tot 2e Luitenant enz. 
jaar 1814 (1) 

6378 11 

03-12-1813 

Banga J. (Jelle) Maire van Franeker schrijft en ondertekend een brief aan Sminia van A. waarnemende de functie van 

prefect van het departement Vriesland met een aantal vragen betreffende het aannemen van soldaten en hun soldij enz. 

jaar 1813 (2) 

6409 323-3 

15-08-1816 

Banga J. (Jelle) President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld Sagemans Bauke welke tegenwoordig in het Tuchthuis van Leeuwarden 

gev angen zit enz. jaar 1816 (1) 

6633  1450 
25-11-1814 

Banga J. (Jelle) President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
met als onderwerp de Trekschippers van Franeker op Leeuwarden enz. jaar 1814 (2) 

6626 448 

02-04-1814 

Banga J. (Jelle) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief  aan de Heeren Commissarissen Generaal 

in het Departement van Vriesland betreffende dat hij onder het Fransche Bestuur op eener misleidende wijze 
genoodzaakt de post van Maire van Franeker op zich te nemen  en ondanks alle moeite om ontslagen te worden van 

deze post was vergeefs  maar hij is opgeleid voor de beefening der wetenschappen en ala Medicine Doctor en 

Vroedmeester hier ter plaatse eener zeer goede praktijk hebbende enz. na de gezegende herstelling van zaken toen de 
heer Haitsma S. op zijn verzoek enz. jaar 1814 (3) 

6099 1021 

15-10-1823    

Banga J. (Jelle).---- Westerdijk lid der Kerkenraad van de Herv. Gemeente te Franeker  dient een request in om 

verhoging van het predikanten tractement ook al omdat door het overlijden van hun oudsten leeraar de heer Jolink J. H.  
en wegens de geringheid van het predikanten tractement kan men geen  enz. ook het antwoord van de burgemeester 

Banga J. (Jelle) van Franeker jaar 1823 (10)   

6015 655 

30-10-1816 

Banga J. (Jelle)----Bolger J. M., Stads Majoore en tevens Deurwaarder te Franeker dat de stad sedert 1814 van zijn 

wederaanstelling zeer geringe dienst heeft gehad en ook niet heeft kunnen hebben uit hoofde van zijn bezigheden als 
Deurwaarder bij het Vredegergt en dat beide posten door dezelfde persoon nimmer naar behoren vervuld kan worden 

enz. deze brief is ondertekend door Banga J. (Jelle) Pres. Burgemeester van  de Stad Franeker , jaar 1816 (2 



6622 2095 

20-12-1813 

Banga J. (Jelle)----Bolman ….? Luitenant der Nationale Garde van Leeuwarden, Onderwerp een geemploijeerde van de 

Franse Douane deze is hier teruggebleven op de 15e november en ik Banga J. (Jelle) Maire van Franeker heb hem de 

18e van de maand november  verzocht de stad te verlaten, maar zijn zwangere vrouw met haar kinderen is achter 

gebleven enz. enz. jaar 1813 (7)  

6624 245 

12-02-1814 

Banga J. (Jelle)----Haitsma P. President Burgemeester der Stad Franeker  zal wegens zijn hoge jaren van zijn functie 

Honorabel ontslagen worden en in zijn plaats is verkozen Banga J. (Jelle) dit document is ondertekend door Haitsma P. 

namens de andere Burgemeesteren enz. jaar 1814 (1) 

6409 334 
23-09-1816 

Banga J. (Jelle)President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels 

enz. ook vermeld Kooi  v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook 

ondertekend  IJpeij H.  als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7) 

6405 109 

20-02-1816 

Banga J. (Jelle)President Burgemeester van  Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voorgeschoten sommen  enz. en dat zij niet in staat zijn de 

leveranciers te voldoen enz. jaar 1816 (2) 

6415 56 

05-03-1817 

Banga J. (Jelle)President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Faber Sikke Jelles Flankeur bij de Landmilitie maar het is niet bekend 

waar het Batt. gestationeerd is enz. jaar 1817 (1) 

6628 767 
09-06-1814 

Banga J. (Jelle)President Burgemeester van Franeker schrijft in een door hem ondertekende brief dat Huitsma Paulus 
Burgemeester van Franeker is gisteren na de middag overleden enz. jaar 1814 (1) 

6867 11-02-1825  

5-A 

Banga J. hij is lid van de kies commissie Onderwerp het stemmen voor de benoeming van de schatters enz. Jaar 1825 

(7) 

6034 398 
30-05-1818 

Banga J. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6631  1076 
02-09-1814 

Banga J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 8 

17-09-1839 

Banga J. P. te Nijkerk (Fr) vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 

achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6423 544 

05-11-1817 

Banga J. President Burgemeester van  Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie enz. dat  Vries de Jan Tjallings oud 35 jaar arbeider in de gemeente Franeker verlangt te huwen maar 

heeft zijn verpligting voor de Nationale Militie niet voldaan maar hij is zeer klein en loopt mank zodat hij voor den 
dienst ongeschikt is enz. jaar 1817 (1) 

6424 603 

09-12-1817 

Banga J. President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6416 113 
01-04-1817 

Banga J. President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6420 324-3 

24-07-1817 

Banga J. President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6421 394C 
28-07-1817 

Banga J. President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Schutters enz. jaar 1817 (1) 

6421 403D 

09-09-1817 

Banga J. President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Schutters enz. jaar 1817 (1) 

6421 436D 
25-09-1817 

Banga J. President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie dat Travaille Sjoerd die is aangeloot in 1816 maar wegens een kwaad zeer aan het hoofd in het 

Hospitaal enz. jaar 1817 (1) 

6422 477 
15-10-1817 

Banga J. President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie dat Piebenga Jan is opgeroepen i.p.v.  Former Frans die wegens Hoofdzeer vrijgesteld is enz. jaar 

1817 (1) 

8375 708-5_26b 

20-07-1841 

Banga J. te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. 

(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort 

van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 

1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Banga J. te Aalsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 26,3 

19-06-1840 

Banga J. te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolom 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8386 949/26 

20-09-1841 

Banga J. te Aalsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6383 87      
23-04-1814 

Banga J. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6864 60-C-16 
13-01-1825 

Banga J. te Franeker Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6680 418 blz. 4 

07-10-1818  

Banga J. te Franeker, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 

provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  
houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig 

Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 



8280 526-1, 26,3 

22-05-1840 

Banga J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van 

de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten 
van Friesland  (123) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Banga J. te Oostdongeradeel wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat 
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolom 

informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6424 609 

10-12-1817 

Banga Jan Jans 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage 
van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Banga Jan Jans 111 Ferwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 

het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 
1841 (7) 

6385 143 

06-07-1814 

Banga Jan Pieters te Ternaard hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij 

den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6034 369, 382 
20-05-1818 

Banga Jelle 31 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het Vredegerecht te Franeker i.p.v. 
Stinstra Johannes die tot Griffier van gemeld vredegerecht benoemd  is, jaar 1818 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Banga Jelle Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6038 705 
22-09-1818 

Banga Jelle---- Drabbe Jan Vriemoet, 48 jaren, Hij is candidaat voor de post van  Plaatsvervanger bij het Vredegerecht 
te Franeker wegens het bedanken voor de post van Banga Jelle (met meerder gegevens van hem) jaar 1818 (2) 

6100 1192-35 

26-11-1823 

Banga Jelle en Eisinga Eise , zij zijn als Schatters  over 1824 te Franeker gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6848 12-A  
13-07-1824 

Banga Jelle--- Fontein Agge , Door het overlijden van Fontein Agge een aantal Candidaten voor de post van 
vrederechter Franeker, wordt ook in genoemd ., Noodt Walraven Willems 37 jaar, Abma Samuel Adrianus 50 jaar,  

Banga Jelle 37 jaar. , jaar 1824 (2) 

6848 8-A  
14-07-1824 

Banga Jelle--- Fontein Agge , Door het overlijden van Fontein Agge een aantal Candidaten voor de post van 
vrederechter Franeker, wordt ook in genoemd ., Noodt Walraven Willems 37 jaar, Abma Samuel Adrianus 50 jaar,  

Banga Jelle 37 jaar. , jaar 1824 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Banga Jelle hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-4 

25-05-1821 

Banga Jelle hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6656 490 blz. 7 

15-10-1816 

Banga Jelle staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale 

Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  
aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolom informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6089 1199 blz. 35 

26-12-1822 

Banga Jelle te Franeker ,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en 

bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

5982 1752 
13-12-1813 

Banga Jelle vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 

moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6646  957 lijst 3 

20-12-1815 

Banga Jelle wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid 
van de Raad van Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 3 

20-12-1815 

Banga Jelle wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid 
van de Raad van Franeker en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-i      

05-01-1816 

Banga Jelle wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid 

van de Raad van Franeker enz. jaar 1816 (4) 

6647 6-i      

05-01-1816 

Banga Jelle wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid 

van de Raad van Franeker en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (4) 

6060 480 
06-07-1820 

Banga Jelle, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 
meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Banga Jelle, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 
1822 (2)  alles (13) 

9182 605 

05-04-1916 

Banga Jentje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

8210  958/2 211 
Bladz. 7>> 

17-09-1839 

Banga L. P. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 

achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6647  2 
04-01-1816 

Banga Lieuwe---- Assen van J. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de vrijwillge resignatie van de Schoolonderwijzer Tiezema Douwe is deze functie vacant en er wordt 

voorgedragen Vries de Pier Hendriks verder ondertekenen Assen van J., Meindersma E. W., Mellema M. D. Banga 

Lieuwe en Martens M. enz. jaar 1816 (1) 



6871 28-03-1825 

31-A 

Banga Lieuwe P. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers 

inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 

1825 (7) 

8308 2086-15 
01-11-1840 

Banga Lieuwe P. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk 
het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden 

enz. jaar 1840 (1) dossier (5) 

6089 1194  blz. 4   

23-12-1822 

Banga Lieuwe Pieters te Aalzum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren 

met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95-4 

25-01-1822 

Banga Lieuwe Pieters te Ee Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Anjum , enz. enz. jaar 1822 (1) 

6385 139 

06-07-1814 

Banga Lieuwe Pieters te Ee hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6271 574-3-A 

06-07-1816 

Banga Lieuwe Pieters, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten 

behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6100 1215-4 

29-11-1823 

Banga Lieuwe,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ee in 1823 die dat ook in 1824 willen 

doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 9 
17-09-1839 

Banga P. H. te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 

te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 
achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 7 
17-09-1839 

Banga P. J. te Aalsum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 
achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6271 574-3-B 

06-07-1816 

Banga Pieter Lieuwe de weduwe, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der 

gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste 

Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

8308 1070-8 

494-536 

28-10-1840 

Banga Rintje L. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 

voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 

enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8308 1070-8 

107-149 
28-10-1840 

Banga S. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag 

der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier 

(11) 

6102 24 

06-01-1824 

Banga S. Joha ….? Hij is als 4e lid van de vergadering, den inhoud onzer missive enz. gecommuniceerd en zijne edele 

betuigde dat alles overeenkomstig de waarheid was enz. de Controleur heeft als 3e stemmer dadelijk zonder eenige 

bepaling dus decitief gestemd Stolte ….? en Dijk van ….?  En de heer Joha bracht na een kwartier beraad zijn stem uit 
op Stolte en Timmer….? Omdat hij eerst verschoond wilde blijven om te stemmen maar dit is niet toegestaan en dat de 

heer Banga aanteeningen maakte met potlood dit document is ondertekend door Eisinga E. en Banga S. enz. jaar 1824 

(2) 

6631 1123 

17-09-1814 

Banga S. med. Doctor  zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten 

betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die 

gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 7 

17-09-1839 

Banga S. S. te Aalsum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 

achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Banga S. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende 
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolom 

informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6271 574-3-A 
06-07-1816 

Banga Simon Lieuwes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten 

behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

8309  1094-14 
04-11-1840 

Banger van Raffinis Francois Martin staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe 
Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor 

wordt gesteld door de Hoofdinspecteur van Vriesland enz. jar 1840 (6) 

8308 1070-8 

279-321 
28-10-1840 

Bangma D. J. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 
aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14,6>> 

27-08-1839 

Bangma D. J. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6060 480 

06-07-1820 

Bangma D. K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Bangma D. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 



6034 398 

30-05-1818 

Bangma D. K. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-5 
25-05-1821 

Bangma D. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 

geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Bangma D. K. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e 

Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire 
zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk 

Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

8308 1070-8 
451-493 

28-10-1840 

Bangma D. L. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 

aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 
Dossier (11) 

8308 1070-8 

451-493 
28-10-1840 

Bangma D. L. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 
aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

8308 1070-8 
451-493 

28-10-1840 

Bangma D. L. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 

aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 
Dossier (11) 

8308 1070-8 

451-493 
28-10-1840 

Bangma D. L. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 
aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

8308 1070-8 
451-493 

28-10-1840 

Bangma D. L. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening 

aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 
Dossier (11) 

6072 616 

31-07-1821 

Bangma Douwe Claasses ---- Tichelaar Jelmer P. en Wijnalda G. P. en Bangma Douwe Claasses en Steen van der 

Gerben Durks  en Yntema Reinder H. alle Zetters van de Gemeente Makkum, een handgeschreven stuk met hun 
handtekeningen daaronder,  Jaar 1821 (3) 

6077 1028 

21-12-1821 

Bangma Douwe Claazes hij ondertekend als zetter van het district van Ontvang van Makkum een document betreffende  

de taxtie en hertaxatie tot vinding van een betere evenredigheid tusschen de onderscheidene belastingschuldigen enz. 
jaar 1821 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Bangma Douwe K. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6624 259 
07-02-1814 

Bangma Douwe Klaases---- Abbema Broer Jacobs, Miedema Jan Wiebes, Bangma Douwe Klaases en Boer de Iede 
Bas als Kerkvoogden  van Wons en Engwier Geven in een request door hen ondertekend met verschuldigde eerbied te 

kennen dat zij door het omslachtig werk der verhuuring van de Kerkelanden door de daartoe aangestelden Notarien en 

den langzame voortgang van het werk der verhuuring zij zelf de verhuuringen hebben gedaan maar dat de Notaris 
Rolsma G. S. naderhand niet is goedgekeurd maar dat als de Notaris het doet het erg lang duurt en de verhuuring aan de 

Kooterboeren die hier in de Schaapsteelt enz. jaar 1814 (7) 

6089 1194 blz. 18  

23-12-1822 

Bangma Douwe Klazes te Makkum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6034 398 

30-05-1818 

Bangma E. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

Bangma Eeltje Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 
moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6100  1215-18 

29-11-1823 

Bangma Eeltje hij heeft bedank voor de functie als zetter in de gemeente Nijland , Hij staat op een document van 

Zetters in het District van ontvang van Oosterend  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) 
(dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6048 448, 1-7+  

11-13, 30 

06-07-1819 

Bangma Eeltje Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen 

Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 

voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  
jaar 1819  (11) hele dossier (30) 

6082 453 

03-05-1822 

Bangma Eeltje J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 
1822 (2)  alles (13) 

6070 424-5  

25-05-1821 

Bangma G. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6385 148 

25-07-1814 

Bangma H. , Onderwerp: zijn request betreffende paarden en een uitleg van de Schout van Nijland dat het paard wat 

geleverd is gekost heeft 220,=   verder wordt genoemd dat ten huize van de castelein Eisma Molle Molles is verteerd 

enz.  en dat op last van de Heer Payeur ….?  Enz. enz. jaar 1814 (2) 



6070 424-5 

25-05-1821 

Bangma H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 

geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6655  399 blz. 5 
29-08-1816 

Bangma H. te Nieuwland, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 

benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6048 448, 1-7+  

11-13, 30 
06-07-1819 

Bangma Haaye Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen 

Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 
voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  

jaar 1819  (11) hele dossier (30) 

6047 379 
03-06-1819 

Bangma Haije Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 
moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

5993 889 

04-11-1814 

Bangma Haijo vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende 

reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 
1814 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Bangma Haye Joh’ s, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6384 138 

21-6-1814 

Bangma Haye Predikant bij de Gereformeerden, Rollema Dirk Eeltjes Boer,  Boer de Sijtze Hantjes Boer alle te 

Nieuwland (Nijland), Bruinsma Fedde Oeges Boer, Abbema Ruurd Freerks, Schurmans Berent Hendriks Boer alle 

ingezetene van Folsgare schrijven in een document dat zij door de Schout van de gemeente Nieuwland Ykema Yke 
Johannes zijn aangesproken om betaling pro quota van een paard enz. enz jaar 1814 (2) 

8364 498/10, 10 

21-05-1841 

Bangma Hayo staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolom info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6386 8 

26-08-1814 

Bangma Hayo, ---- Andrea Johannes Percepteur te Nijland Onderwerp: een aanslag en verkoop van paarden tevens het 

in beslag nemen van goederen toe gerechtelijk vervolgd Bangma Hayo, Boer de Sytze Haantjes, Bruinsma Fedde 

Oeges, Abma Ruurd Freerks, Schuurmans Hendrik en Rollema Dirk Eeltjes allen ingezetenen van Nijland gemelde 
personen zich intussen enz. enz. dit stuk is geschreven en ondertekend door de Deurwaarder in het arr. Sneek Donker J. 

R. jaar 1814 (2) 

3594 Map 88-C 

1876--1878 

Bangma J.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle 

inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar 
een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te 

Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene 

behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3) 

6010 232 

10-04-1816 

Bangma J.---- Scheltema Paulus Everts en zijn zoon Scheltema Evert,  Onderwerp de afgifte aan hen van 

Buitenlandsche Paspoorten   enz. document getekend door Bangma J. president Burgemeester van Franeker enz. jaar 

1816  (1) 

6633 1376 
24-10-1814 

Bangma Jacob Jans---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te 

Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van 
Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer 

Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides 

kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te 
Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  

ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans 

Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W.  (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een 
verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge 

Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., 

Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe 
T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, 

jaar 1814 (31) 

8342 37/1-8 

12-01-1841 

Bangma Jan Reinders te Makkum, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 

overtreding enz. jaar 1841  (3)  

9185 1612 

05-12-1917 

Bangma Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 

(5) 

6048 448, 1-7=  
11-12, 30 

06-07-1819 

Bangma Jeltje Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de 
gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (10) hele dossier (30) 

8308 1070-8 
494-536 

28-10-1840 

Bangma K. H. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 

voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 

wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 
enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en  

881/14, 4 
27-08-1839 

Bangma K. H. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. 

ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8308 1070-8 

322-364 
28-10-1840 

Bangma K. L. te Kimswerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 

wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 

enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 



8210 966/7 en 

 881/14, 14 

27-08-1839 

Bangma K. L. te Kimswerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame 

tegen de aanslag is afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6060 480 

06-07-1820 

Bangma L. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Bangma L. R. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-5 

 25-05-1821 

Bangma L. R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6082 453 

03-05-1822 

Bangma Lieuwe A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 
jaar 1822 (2)  alles (13) 

6082 453 

03-05-1822 

Bangma Lieuwe R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 

jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 

03-06-1819 

Bangma Lieuwe R. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Bangma Lieuwe Rintjes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  
200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

8210 966/7 en  

881/14,6>> 
27-08-1839 

Bangma O. J. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 

van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6060 480 

06-07-1820 

Bangma O. K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-5  

25-05-1821 

Bangma O. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 

geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6082 453 
03-05-1822 

Bangma Obe K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

6047 379 
03-06-1819 

Bangma Obe K. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 
moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Bangma Obe K. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Bangma P. B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Bangma P. B. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-6  

25-05-1821 

Bangma P. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6070 424-5 

25-05-1821 

Bangma R. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8210 966/7 en  

881/14, 4 

27-08-1839 

Bangma R. L. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 31-v 

17-07-1839 

Bangma Reinder L. te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8210 966/7 en  

881/14, 

11>> 
27-08-1839 

Bangma S. J. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8285 623-21 

22-06-1840 

Bangma Sikke Jans te Nijland de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 

aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Bangman Jan Hendrik, 503 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 

schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, 
beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6070 424-5           

25-05-1821 

Bangsma Eeltje Johannes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

9184 111 

23-01-1917 

Banier de --- Hindelopen (Het wordt gevaarlijk te Hindelopen) Een aantal opgeschoten jongens van Hindelopen 

begrijpen niet dat diegene die van Christelijke beginselen zijn ook in land vrijheid van vergaderen hebben, de 



politieagent Postma aldaar heeft al ingegrepen maar enz,. enzj tevens een originelekrant (de Banier van Maandag 1 

januari 1917 jaar 1917 (6) 

6383 87      

23-04-1814 

Bank v.d. J. K. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6383 43 

30-04-1814 

Bank van der Anne Sijbrens heeft voor de Militie het nummer 374 getrokken maar als remplacant  gaat voor hem in 

dienst Jaarsma Douwe Jans enz. jaar 1814 (1) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Bank van der Frederik Brouwer, 627 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle 
gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der 

wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding 

van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6389 98 
19-11-1814 

Bank van der J. S. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda 
….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des 

s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de 
stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte 

kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein 

Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf 
uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6833 38-D deel 1 

Blz. no. 1 

06-02-1824 

Bank van der M. A.  te Luik wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 
enz. in voornoemde plaats enz. 22 Januari 1824 (5) dossier 40 

6683 2 deel 2, 20 

04-01-1819 

Bank van der M. A. te Eindhoven wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur 

der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 
zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 

06-02-1824 

Bank van der M. A. te Luik, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 
enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 27 
06-02-1824 

Bank van der M. A. te Luik, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 

enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6671 54 deel 2 

blz. 18 
22-01-1818 

Bank van der M. A. te Ravenstein Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt 

vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den 
Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde 

benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 21 

22-01-1818 

Bank van der M. A. te Ravestein Predikant Classis van ’s Hertogenbosch wordt vermeld in een document dat de 

Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur 

der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6243 185 

02-03-1814 

Bank van Leening---- Leeuwarden, Onderwerp de Bank van Leening er worden 2 huizen gepacht van de gemeente om 

een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11) 

6407 198-1+8-9 

04-05-1816 

Bankvan den Anne Sijbrens staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel 

Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de 

Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolom informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den 

Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met 
vermelding van geboorte en  woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

6256 353 

13-04-1815 

Bann de A. J. te  Oosthem , Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij 

kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. 
en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3) 

5999 468 

17-05-1815 

Bannach J. Deurwaarder te Hindelopen, een klacht over hem dat hij niet sel genoeg is in zijn werk,  en er wordt 

voorgedragen Quarre Rein Jeremias te Koudum  om deze in die funcie te benoemen jaar 1815 (1) 

8309 1102-12 
06-11-1890 

 

Banning & zoon de weduwe te Workum---- staat vermeld op een document inzake de bekeuringen van : Blanksma U. 
U. te Kimswerd, Visser S. H. te Lemmer, Temminga A. G. te Oosterend, Banning & zoon de weduwe te Workum, 

Sijtinga J. B. te IJsbrechtum enz. jaar 1840 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-
v 

17-07-1839 

Banning A. de weduwe te Workum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive 

den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6871 28-03-1825 
20A+35-A 

Banning A. H. van beroep Molenaar te Workum betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal opgemaakt 
29 januari 1825 wegens bevindingen op den molen van 68 zakken tarwe en rogge meel enz. enz. met een boete van 

1200 gulden enz. jaar 1825 (8) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29 

17-07-1839 

Banning Arn. De weduwe te Workum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive 
den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6868 21-02-1825 

2-A 

Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen) de Hoop te 

Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten Geffen van 
Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie ondertekenen 

het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8) 

8307  1045/4 
21-10-1840 

Banning Arnoldus en Johannes Banning Korenmolenaars te Workum onder de naam Weduwe A.  Banning en Zoon, 
jaar 1840.  (3)  



6866 29-01-1825 

23-A 

Banning Arnoldus van beroep Koornmolenaar te Workum . Onderwerp: een procesverbaal tegen hem van de 13e 

januari j.l. wegens het op de Molen aanwezig zijn van 68 zakken inhoudende 56 Mudden Tarwe enz. ongedekt enz. jaar 

1825 (4) 

6631  1114 6e blz.  
van kolom 

15-09-1814 

Banning Durk staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 

ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6830 11-A 

19-01-1824 

Banning H Cipier van het Huis van Arrest te Sneek  en Mulder H. J. Cipier van het Huis van Arrest te Heerenveen 

betreffende een aantekening desselfs Tractement jaar 1824 (2) 

6856 11-A 

14-10-1824 

Banning H, te Sneek leverancier van de gevangenis te Leeuwarden zijn declaratie voor geleverde diensten wegens 

verpleging der gevangenen, jaar 1824 (3) 

6098 878 

11-09-1823 

Banning H. , Cipier te Sneek  ontvangt fl. 100.= voor zijn Tractement 2e kwartaal enz. jar 1823 (1) 

6866 29-01-1825 

13-A 

Banning H. te Sneek voor verpleging der gevangenen huis van arrest te Sneek  , hij wordt vermeld op de lijst van 

declaratien (6 kolom) rakende de dienst der gevangenissen in Friesland  over de maand december 1824 enz. jaar 1825 

(5) 

6871 19-03-1825 

15-A 

Banning H. te Sneek, Verpleging der Gevangenen in het huis van Arrest te Sneek, hij staat op de lijst der declaratien ten 

laste van het Ministerie van  Binnenlandsche zaken betreffende de leverantie van voornoemde enz. jaar 1825 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 19-v 
17-07-1839 

Banning H. te Witmarsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8214  1028/3 

08-10-1839 

Banning H. van beroep Cipier het betreft het toekennen van een declaratie aan hem betreffende f. 93.80 enz. jaar 1839 

(3) 

8356 324-8  
03-04-1841 

Banning H. van beroep Cipier hij ontvangt terug de door hem betaalde verschotten ten behoeve van den dienst der 
gevangenis te Sneek enz. jaar 1841 (3) 

8364 490-4 

19-05-1841 

Banning H. van beroep Cipier staat vermeld in een dossier inzending van declaratieen van de Cipiers in de Arresthuizen 

enz. jaar 1841 (3) 

6631  1114 4e blz.  
van kolom 

15-09-1814 

Banning Harmanus  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 

ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6381 199-A 
26-03-1814 

Banning Harmanus Johannes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 
Bolsward niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en 

een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) 

(dossier 8) 

6839 5-A blz. 5 
08-04-1824 

Banning Harmanus opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie 
Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolom info 

zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11) 

6102 2  
02-01-1824 

Banning Hermannus hij is Cipier in de gevangenis te Sneek  hij verzoekt goedkeuring wegens het onderhoud der 
gevangenis enz. jaar 1824 (1) 

6868 21-02-1825 

2-A 

Banning Hermanus ---- Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen 

(Rogmolen) de Hoop te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door 
de beambten Geffen van Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de 

belastingen deze drie ondertekenen het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8) 

6093 289 

09-04-1823 

Banning Hermanus , Cipier over de Gevangenhuizen te Sneek. Onderwerp dat hij verklaard op zich te nemen enz. 

wordt ook in genoemd het dagelijks rantsoen der gevangene enz. tevens worden vermeld de personen Vlink Y, Attema 
A. E., Napjus H., Buwalda van Haga A., Warren N. G., Noyon P.  jaar 1823 (4) 

5992 775,793, 

 802, 822   
03-10-1814 

Banning Hermanus , zijn beediging als Cipier in de gevangenis te Sneek,----Vries de Jan Wybes Cipier der 

gevangenissen te Sneek is overl. 29 September j.l. zijn geschikte vervangers zijn  Banning Harmanus  en Cambach 
Paulus, jaar 1814 (11) 

 

6090 84 

27-01-1823 

Banning Hermanus Cipier te Sneek.---- Gevangenissen te Sneek, Onderwerp: Contract van aanbesteding der 

benodigdheden tot onderhoud der gevangenen te Sneek gedurende het 1e kwaraal 1823   enz. jaar 1823 (4) 

6090 84 

27-01-1823 

Banning Hermanus hij is de contractant voor het leveren van vermelde  benodigdheden betrefend e voedsel enz. jaar 

1823 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 32-v 
17-07-1839 

Banning Hermanus te Witmarsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6855 11-A 

08-10-1824 

Banning Hermanus, een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde 

kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 

6865 19-A 
14-01-1825 

Banning Hermanus, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in 
de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4) 

6865 6-A 

20-01-1825 

Banning Hermanus, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in 

de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4) 

6086 867, 1,9-10 
17-09-1822 

Banning Hermsanus 49 jaren hebbende 8 jaren in dienst geweest geboren te Sneek, voorheen Timmerman van beroep 
en nu Cipier in de gevangenis te Sneek enz. enz. jaar 1822 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4-
v 

17-07-1839 

Banning J. A. te te Workum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6251 1092 
09-11-1814  

Banning J. de weduwe voor geleverd Brood, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de 
Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten 

bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van 

Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van 
den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 

41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 



3594 Map 88-F 

1876-1878 

Banning J. H.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij 

alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat 

zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 25-v 

17-07-1839 

Banning Jan te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 31-v 
17-07-1839 

Banning Jan te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 
17-07-1839 

Banning Joh. A. te Workum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8307  1045/4 

21-10-1840 

Banning Johannes en Banning Arnoldus Korenmolenaars te Workum onder de naam Weduwe A.  Banning en Zoon, 

jaar 1840.  (3) 

9185 1312 
05-10-1917 

Banning Trijntje vrouw van Falkena Johannes,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolom onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Bannink Johannes, 376 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met 

vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 

(8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Bannink Johannes, 684 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 

schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, 

beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6082 453 

03-05-1822 

Bans Hendrik L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

8257  69/20, 1 
nummer 8 

20-01-1840 

Bansberg J. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de 
toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij 

de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolom informatie zoals Situatie der 

Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6009 182 

15-03-1816 

Bant Ter Hans Robrens Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 

1816 (2)   

6393 134 

28-02-1815 

Banthuis Ids Meintes Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 
1815 (5) 

8051 227/6547 

26-07-1837 

Banting  A. W. Schipper op de Vrouw Gezina, jaar 1837 

8055 227/8235 

22-09-1837 

Banting  A. W. Schipper op de Vrouw Gezina, jaar 1837 

 

6844 32-A 

10-06-1824 

Banting A. W. ingeklaard met zijn schip te Antwerpen met verklaringen, wat de lading is en de bestemming van het 

schip en thuishaven enz. jaar 1824  (15 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Bantsma Bauke , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 

Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens 

staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Bantsma E. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 
Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens 

staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6013 448, 62/63 
17-07-1816  

Bantstra Jelle F (de weduwe) zij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Heeg enz. met de bedragen,  
jaar 1816 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Baptist J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-2           
25-05-1821 

Baptist J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Baptist Johannes, hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8356 320-14, 2 

02-04-1841 

Barbaaij Willem Samuel gem. Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien 

voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (5) 

5982 1750 
16-12-1813 

Barbier ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e 
November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7) 

6626 439 

26-03-1814 

Barbier C.---- Jong de C. C. sr. Schout van de Gemeente Tjallebert Ondertekend een brief betreffende  de kopij brief = 

aanwezig van de te overleggen de Floreenpligtigen ingezetenen van het voormalige district  Aengwirden enz. in de kerk 
bijeengekomen en Na ter presentatie van den Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan verder de Kerkvoogden van Tjallebert 

en Gersloot en voorts de personen van Brouwer Wijtse Tjeerds , Vries de Jouke Geelen,  uit het midden der vergadering 

gecommitteerd deze brief is ondertekend (in Copy) door Eekma K., Niks Berend Jakobs, Vries de Jouke Geelen, 
Meester R. Jakobs, Kool W. B. en Barbier C.  jaar 1814 (7) 

6021 234 

14-04-1817 

Barbier Jean Baptiste hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolom informatie zoals functie enz.) der 

Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland 
gefungeerd hebben. jaar 1817 (5) 



6243 146 

02-03-1814 

Barbier Receveur de L’ Enregistremen voor geleverde zegels, wordt vermeld in een document wegens het betalen van 

genoemde zaken en hetgeen nog betaald moet worden aan voornoemde persoon op de kosten van Bestuur van 

Heerenveen gedurende het dienstjaar van 1813 waarvoor toegestaan is 1101 franken enz. jaar 1814 (5) 

6378 14 
05-12-1813 

Barbij Frans,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter 
verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bardtrs Sjoerd 226 Bolward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 

1841 (7) 

6632 1262, 2e blz.  
van kolom 

03-10-1814 

Barelts Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst 

met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6100  1215-8 
29-11-1823 

Baren Hendrik Hanzes  ,Landbouwer,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drachten  in 
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6080 219 

04-03-1822 

Baren Jochum Douwes---- Baunach J. Deurwaarder te Hindelopen  na gedane sommatie is de belastingschuldige  Baren 

Jochum Douwes te Workum nalatig gebleven  de deurwaarder verzekt aan de Gouveeur van Vriesland toestemming 

om tot verkoop over te gaan enz. en gaat leter met Klapper Jan en Nagtegaal Willem als getuige met een dwangbevel 
enz. enz.  et een lijst waarin de goederen beschreven staan waar beslag op is enz.  jaar 1822 (5) 

6709 36 deel 2   

blz. 6 
16-01-1822 

Barenbrug J. te Spankeren, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk 
Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 

Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies 

incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 6 

06-02-1824 

Barenburg J. B. te Spankeren, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 

enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6871 28-03-1825 

3-A 

Barend en Visser & zoon te Harlingen op zijn requeste is goedbevonden voor het schip de Harlingen met als Kapitein 

Meijer Jacob met als bestemming Suriname thans liggende te Harlingen een Zeebrief te verstrekken enz. jaar 1825 (3) 

6022 306 

09-05-1817 

Barend Visscher & zoon---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen 

Jan Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de 
bediende van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong 

de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , 

een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , 
tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide 

wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle 

inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de 

Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein 

Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum  in het kort er is een 
meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met 

bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders 

onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te 
Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26) 

3622 88  

02-04-1835 

Barend Visser & Zn te Harlingen Boekhouders  N.G.S.D.C Veel akten met ook na de jaren 1835  (begint bij 88) 

 

6079 161  
10-02-1822 

Barend Visser & zoon---- Larssen C.  Voerende het Galjasschip de Marianne beladen met haver van Koningsbergen 
met bestemming Londen op de gronden van Ameland vervallen, Barend Visser & zoon met Procuratie gelastigde 

betreffende de geborgen lading en Tuigage bij de Strandvonder in bewaring gegeven, jaar 1822 (6) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Barendrecht Jacob 199 is zijn volgnummer en Saarloos zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een 

Staat met 11 kolom vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met 

een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof 

van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

9725 Deel 2 

Blz.61 

00-00-1886 

Barendrecht Jacobus naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1886 (2) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Barendrecht Pieter 318 is zijn volgnummer en Speijkenis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op 
een Staat met 11 kolom vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 

Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met 

een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof 
van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

9725 Deel 2  

Blz.56 
00-00-1885 

Barendregt J. naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1885 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.52 
00-00-1884 

Barendregt Jacobus naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2) 

6026 595 

02-09-1817 

Barendregt Leuntje weduwe van Kleywegt Jacob staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen 

enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de 

Rentmeester der Domeinen van den Briel de heer Lit van H. te Geervliet  Jaar 1817 (4) 

8172 247-15 

06-03-1839 

Barends Albertus , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 28-09-1818 Uithoorn,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 

verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost 
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene 



der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolom met info. Zoals 

o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 177 
00-00-1897 

Barends Andries  (Plaatsvervanger uit Amsterdam), 4e Reg. Vestingsartillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar 

voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, 

met 7 kolom info. jaar 1897 (2) 

6397 662 

13-07-1815 

Barends B.  hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 
waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar 

Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  

1815 (4) 

6037 640 

26-08-1818 

Barends de weduwe van,  Schip de Sceptor, Jaar 1818 

6242 90 
04-02-1814 

Barends Doed te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van 
Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door 

de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij 

betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23) 

9186 374 
04-04-1918 

Barends Geertruida vrouw van Uitzinger M. J. , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten 
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolom onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

9188 358 
21-03-1919 

Barends Gentius te Schalsu Solliciteerd naar de functie  van Veldwachter te Nijland met persoonsgegevens, jaar 1919 
(1) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Barends Hans Jansen te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm 

van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

6076 848 
03-11-1821 

Barends J.  ---- Nauta R. Ontvanger Particulier  wegens zijn overlijden is zijn commies Barends J.  belast met de 
waarneming aldsaar enz. jaar 1821 (1) 

6102 1 

02-01-1824 

Barends J.---- Burmania Rengers  van te Leeuwarden en Cahais Samuel te Sneek en Barends J. te Heerenveen  worden 

benoemd al Agenten van Algemene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van den Volksvlijt enz. enz. jaar 

1824 (2) 

6671 54 blz. 9 

22-01-1818 

Barends J. F. te Vollenhove Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. 
jaar 1818 (5) dossier (24) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 18 

06-02-1824 

Barends J. F. te Vollenhove, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 
enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2   

blz. 18 
16-01-1822 

Barends J. F. te Vollenhove, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. 

Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle 

provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6671 54 deel 2 

blz. 16 

22-01-1818 

Barends J. F. te Vollenhoven Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt 

vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den 

Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde 
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 20 

22-01-1818 

Barends J. F. te Vollenhoven Predikant Classis van Kampen wordt vermeld in een document dat de Commissaris 

Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk 
in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 17 

04-01-1819 

Barends J. F. te Vollenhoven wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 
zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 

06-02-1824 

Barends J. F. te Vollenhoven, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 
enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6083 528 

01-06-1822 

Barends J.---- Schadee J.  is aangesteld tot ontvanger particulier te Heerenveen en heeft de Eed afgelegd en hij zal op 7 

juni zijn functie aanvaarden een tijdelijke waarneming zal geschieden door Barends J. enz. jaar 1822 (2) 

8386 949/31 
20-09-1841 

Barends J. te Heerenveen, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen 
binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  Dranken in de 

maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6648 66 blz. 8 
14-02-1816 

Barends J. te Vollenhoven, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de 

voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

8280 526-1, 31 
22-05-1840 

Barends J> te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een 
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolom  informatie o.a. de woonplaats  

van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle 
gemeenten van Friesland  (123) 

6095 478 

07-06-1823   

Barends Jacob , hij is de oudste commies en hij neemt waar de functie van Ontvanger van 16 tot 26 juni wegens 

afwezigheid. enz. enz. bij Notariele akte bekrachtigd enz. enz.  jaar 1823 (3) 



9725 Deel 2  

Blz. 134 

00-00-1893 

Barends Jacob naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 111 

00-00-1891 

Barends Jacob naar West Indie , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1891 (2) 

6083 563 + 599 

20-06-1822 

Barends Jacob omdat zijn chef  Schadee 5 tot 6 weken afwezig  zal zijn is er een notariele akte nodig zodat zijn Oudste 

Commies Barends zijn post kan waarnemen te Heerenveen enz.  ook al omdat Schadee nog in Harlingen woont  moet 
hij vaker enz. enz. jaar 1822  (5) 

6075 

 

782 

15-10-1821 

Barends Jacob,  ----Nauta R. Ontvanger Particulier enz. in een handgeschreven brief met zijn handtekenig wordt 

verzocht wegens ziekte of  Barends Jacob,  Commies , zijn chef  Nauta R. Ontvanger Particulier enz. of hij hem mag 
vervangen met tekenbevoegdheid jaar 1821 (2) 

6080 287 en 288 

20-03-1822 

Barends Jacob, Commies ten kantore Partuculier is benoemd tot provisioneele waarneming van de post van Ontvanger 

Particulier wegens het overlijden van de heer Nauta  Ruardusenz. en de heer Schadee J. wordt dan  benoemd tot 
Ontvanger Particulier te Heerenveen i.p.v. de overleden Nauta Ruardus jaar 1822 (19) 

9725 Deel 2  

Blz. 132 

00-00-1893 

Barends Jacob, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.53 

00-00-1884 

Barends Jan naar Macasser,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2) 

6636  188 
19-02-1815 

Barends Jan staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van 
Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant 

Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

9725 Deel 2  
Blz.49 

00-00-1883 

Barends Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1883 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.51 
00-00-1884 

Barends Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 70 
00-00-1888 

Barends Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1888 (2) 

9725 Deel 2 

Blz.58 

00-00-1885 

Barends Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1885 (2) 

6382 109 

07-04-1814 

Barends Janje---- Broek van den Wiebe Drieses z.v. Dries Ottes en Janje Barends, hij wordt vermeld als Deserteur, zijn 

Extract (waarin al zijn gegevens staan is ook aanwezig)  van het Stamboek van het 3e bataillon te Kampen enz. jaar 

1814 (3) 

6277 30-14 

09-01-1817 

Barends Joh’s  moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige 

duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 
(5) dossier (19) 

6424 609 

10-12-1817 

Barends Joh’s Willems Bern’s 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage 

van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Barends Johannes Willem Jozephs 482 Dokkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is 

getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te 

Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6422 485 
17-10-1817 

Barends Neef Evert---- Houten van Meile Johannes wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche 
Zaken dat hij dienende bij het 3e Bat. Inf.  Nat. Mil. als substitant voor Barends Neef Evert, Houten van Meile Johannes 

is veroordeeld bij vonnis van het Hof van Assises voor Veedieverij tot drie jaar enz. jaar 1817 (1) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Barends Paulus te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm 
van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1 

6297 436 

14-08-1820 

Barends Rinze---- Grovestins ….? Het districtsbestuur van Schoterland heeft in 1808 een  een erepoort laten bouwen 

voor de aangekondigde komst van de Koning, maar aangezien dit werdt uitgesteld en het nog wel wat had gekost werdt 

de ereboog opgeborgen op de zolder van een der Huizinge van de  famlie Grovestins aan het Harenspad te Heerenveen  
bewoond door een zekere Barends Rinze die zoals hij vertelde deze boog uit angst voor de Kozakken heeft vernield 

enz. enz. jaar 1820 (2) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Barends Seye te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 
13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1 

6249 

 

913 

23-09-1814 

Barends Siebe de pacht gemeint van het Pakkedvraagersgeld van het jaar 1800---- Steiginga Popke Anes Landbouwer 

wonende te Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van Koudum met als onderwerp;  
het opnieuw reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het vrij gebruik van de 

Dorpswal en Opslag te Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief  en verder aldus verpagt door Wouters 

Eelke Commies en Secrs  enz. jaar 1814 (25) 

6258 627-5 
21-06-1815 

Barends Sybe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert 
en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten 

van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een 

quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier 
(15) 



6037 640 

31-08-1818 

Barends U. ---- Wybrandi  P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om  een 

gratificatie verzocht,  en de Burgemeester Wierdsma J. D. van Leeuwarden schrijft een aanbeveling voor haar voor haar  

omdat zij in  ongelukkige omstandigheden verkeert,  zij heeft de nodige bewijzen al geproduceerd zoals het originneel 

journaal  van het O.I. Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65 man bemand, enkele trefwoorden 
zijn; hij kwam van Batavia , Eslington Esg. William,  het schip de Sceptor, Estry Henry D. Majoor van de stad Limerik 

in Ierland,  verder vinden wij een document getiteld Brand-Roll  van het schip de Mentor voor de kamer Zeeland  in 

gebruik bij de O. I.C., de Kapitein Barends U had nog tegoed een gage als bevelhebber van fl. 4862.7.-=, een der zoons 
is in 1815 geregistreerd als vrijwillige jager en op 17 jarige leeftijd als Stuurmansleerling naar Oost Indie vertrokken  en 

kort na zijn aankomst in Batavia Overleden , zij (Wybrandi  P. weduwe van Barends U.) heeft verder nog 1 dochter  in 

de leeftijd van 21 jaar  en een zoon tussen de 17 en 18 jaar oud het broodbakken lerende, zij heeft een kamertje in het 
Marcellis Goverts Gasthuis en genniet slechts de schamele som van  fl. 22.= , haar vader is een zeer welgesteld man een 

grijsaard van 87 jaren en Emeritus Predikant van de Mennonite gemeente, deze heeft zijn dochter al zoveel gegeven 

maar dat hij niet meer kan doen om zijn andere 7 kinderen enz.  jaar 1818 (10) 

5675 66 

08-10-1917 

Barends Wijnne Scheepsmakelaar te Groningen , een Telegram waarin wordt verzocht om met het schip “Agnes” met 

de schipper Zimmerman ….?  De reis via Dokkumer Nieuwezyle door Friesland via Stavoren enz. enz. jaar 1917  (2) 

5992 796 en 797 
10-10-1814 

Barendsz Jacob----Westplate Jan Adriaans ----- Witteveen Barteld, Ontvanger particulier  een proces verbaal van 
verzegeling op zijn goederen wegens een kastekort van 11.728 gulden  een stuiver en 8 penningen, als vervanger wordt 

genoemd Westplate Jan Adriaans , en Nauta Ruardus, wordt ook genoemd Witteveen Cornelis Bz. En Barendsz Jacob , 

met de complete controle boekhouding, enz. enz. jaar 1814 (15) 

6063 682 

03-10-1820 

Barenstein van Otterloo O. ,  onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolom  enz. jaar 1820 (1) 

6256 334 

10-04-1815 

Barents Jozeph, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te 

Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo 
hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt 

geregeld. Jaar 1815 (5) 

9725 Deel 2  

Blz. 78 
00-00-1889  

Barf Arend,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1889 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 18 
00-00-1866 

Barf Gerrit, 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolom info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 22 

00-00-1866 

Barf Gerrit, 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1866 (2) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Barf Hans Arends te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 

13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

8201 785/9, 2  

07-05-1839 

Barfield W. Kapitein is met zijn schip de the Fame vanuit Vlieland op 2 Mei vertrokken naar Londen staat vermeld op 

het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met 

haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld 

schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8124 1132/14     
13-11-1838 

Barfield W., van Engeland Kapitein op de Fame, jaar 1838 

8222 1186/25 

20-11-1839 

Barfield Wm., van Engeland Kapitein op de Fame, jaar 1839 

8310 1131/24 
14-11-1840 

Barfield Wm., van Engeland Kapitein op de Fame, jaar 1840. 

8354 l 257/14 

15-03-1841 

Barfield Wm., van Engeland Kapitein op de Fame, jaar 1840. 

8377 754/6-3 
02-08-1841 

Bargebos Berend Willems , Timmerman te Drogeham------ Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten 
der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Barger Beerend Mentzen, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf 

in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 
met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Barger Beerend Mintzen, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf 

in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 

met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Barger Berend Mintzen, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  

Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke 

Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3700 39-B 
04-02-1836 

Barger Berend Mintzen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden 

met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3701 39-C 
08-02-1839 

Barger Jan Beerends, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de 
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3701 1-C blz. 5 
01-03-1839 

Barger Jan Berends te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. 
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 

gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor 

opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3701 39-D 
09-02-1842 

Barger Jan Berends, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de 
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 



3700 39-B 

04-02-1836 

Barger Jan Berends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden 

met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3701 1-C blz. 5 
01-03-1839 

Barger Neeltje Berends te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. 
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 

gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor 

opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3700 39-B 
04-02-1836 

Barger Neeltje Berends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden 

met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

8211 983/7 
Deel 2 

24-09-1839 

Bargerbos B., 12 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, en 
debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 

1839 met 50 namen ook een kolom met ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

6072 544 
09-07-1821 

Barghof  L. , W. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van 
Vriesland hiernevens toe te zenden de  Mandaten en Kwitanties hieronder vemeld met het verzoek dezelve aan 

belanghebbenden te doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (1) 

6099 1000 

11-10-1823 

Barghof  L. W. Onderwerp: een Mandaat en Kwitantie een document met 7 kolom info enz. Jaar 1823 (1) 

6063 720-d 

16-10-1820 

Barghof  Luichien Willems , Veearts te Oldeberkoop Onderwerp: wegens een kwitantie  enz. 1820 (1) 

6091 137 

10-02-1823 

Barghof  Luichien Willems , Veearts te Oldeberkoop Onderwerp: zijn tractement over het 4e kwartaal 1822, jaar 1823  

(1) 

6099 1056 

27-10-1823 

Barghof  Luichien Willems betreft zijn tractement een mandaat verleend door de Minister voor Publiek Onderwijs de 

nationale Nijverheid en Kolonien enz. jaar 1823 (1) 

6076 854 

06-11-1821 

Barghof ….?---- Walstra Wijbe Cornelis te Terwispel de declaratie geeft aanleiding tot gegronde bedenkingen, Immers 

wordt de dolheid der gedode koe alleen vermeld in het onvolledg en oppervlakkig verslag van de Veearts Barghof ….? 
En zowel de afmaking als begraving enz. jaar 1821 (3) 

6101 1315 

18-12-1823 

Barghof L. W. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 

mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

6084 658 
10-07-1822 

Barghof L. W. , Komt voor op de lijst van aanbesteding voor Lange en Baggelaar Turf voor de komende 6 maanden 
voor de gevangenissen te Leeuwarden met 7 kolom info, jaar 1822 (2) 

6091 110 

01-02-1823 

Barghof L. W. een mandaat van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken van den 13e maart 1815 no. 38b van fl. 50.= 

enz.   jaar 1823 (1) 

6077 1041 
27-12-1821 

Barghof L. W. het betreft een Missive van de Minister van Binnenlandsche zaken d.d. 13 maart 1815 no. 38b 
betreffende een mandaat en kwitantie ten gunste van hem jaar 1821 (2) 

6095 559 

27-06-1823 

Barghof L. W. Onderwerp een mandaat ten zijne gunste een document met 7 kolom info., jaar 1823 (1) 

6093 313 

12-04-1823 

Barghof L. W. Onderwerp: een missieve van de minister met vermelding van  het nummer van het mandaat de 

bedragen totaal 8 kolom info) jaar 1823 (1) 

6069 

 

305 

16-04-1821 

Barghof L. W. Onderwerp;  een Mandaat van de Minister van Binnenlandsche zaken ten zijne gunste een uitbetaling  

enz. jaar 1821 (1) 

6060 470 

01-07-1820 

Barghof L. W. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken ten bedrage 

van enz. een document met 7 kolom met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden enz. jaar  1820 (1) 

6058 331 

08-05-1820 

Barghof L. W. van beroep Veearts 2e klasse te Doldersum in Drente , hij zal zijn woning moeten verlaten en naar het 

naburige Berkoop (Olderberkoop?) in Friesland  enz. enz. jaar 1820 (2) 

8285 615-8 

19-06-1840 

Barghof L. W. wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolom informatie betreffende de 

betaling enz. jaar 1840 (2) 

6095 489 

10-06-1823 

Barghof L. W.---- Woudsma Take Hendriks, Grondeigenaar en veehouder  Onderwerp een declaratie wegens 

schadevergoeding van een gedood dier op last van hogerhand , met eenattest van den Veearts Barghof L. W. met een 
taxatie van Hooisma Ids Johannes en Oosterkamp Klaas Andries tevens een verklaring van Dijkstra Wolter Jans  dat het 

paard begraven was  enz. enz. jaar 1823  (2) 

6078 51 
11-01-1822 

Barghof Luchien van beroep Veearts te Oldeberkoop met als onderwerp zijn tractement over het vierde kwartaal van 
1821 enz. jaar 1822 (1) 

6081 345 

05-04-1822 

Barghof Luchien Willems het betreft een mandaat ten zijne gunste met vermelding van o.a. het bedrag enz. jaar 1822 

(1) 

6084 693 

22-07-1822 

Barghof Luchien Willems Veearts te Oldeberkoop hij zal zijn tractement van het 2e kwartaal ontvangen enz. jaar 1822 

(1) 

6063 675 

03-10-1820 

Barghof Lucien Willems staat vermeld op een document met 7 kolom informatie dat de Minister voor het Publiek 

Onderwijs, de Nationale Nijverheid en Kolonie een mandaat van betaling afgeeft ten gunste van hem enz. jaar 1820 (1) 

6072 592-a  
20-07-1821 

Barghof Luichien Willems  Veearts te Oldeberkoop,   Onderwerp: het 2e kwartaal enz. enz. jaar 1821 (1) 

6093 347 

25-04-1823 

Barghof Luichien Willems , Veearts te Oldeberkoop  zijn Tractement heeft hij ontvangen jaar 1823 (1) 

6088 1086 
16-11-1822 

Barghof Luichien Willems , Veearts te Oldeberkoop , Onderwerp: ontvangst van betaling van zijn tractement  derde 
kwartaal 

6081 384  

15-04-1822 

Barghof Luichien Willems , Veearts te Oldeberkoop hij heeft zijn tractement ontvangen van het 1e kwartaal, jaar 1822 

(3) 

6096 622-a 
08-07-1823 

Barghof Luichien Willems van beroep Veearts te Oldeberkoop betaling van zijn tractement 2e kwartaal 1823  enz. jaar 
1823 (1) 

6865 10-2-A 

22-01-1825 

Barghof Luichien Willems Veearts te Oldeberkoop een door hem ingediende kwitantie wegens enz. jaar 1825 (1) 

8373 674/8 
10-07-1841 

Barghof Luichien Willems Veearts te Oldeberkoop, komt voor in een dossier met Veeartsen  jaar 1841 (2) 



6848 9-A  

13-07-1824 

Barghof Luichien Willems---- Wagenaar H. S. wegens het mandaat van fl. 50,  word ook in genoemd de heer  Pas 

veearts te Hallum, Barghof Luichien Willems Veearts te Oldeberkoop jaar 1824 (2) 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Barghof Luichien Willems, zijn halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te 

Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de 
wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841(9) 

6087 916 

05-10-1822 

Barghoff  L. W. te Berkoop Veearts aldaar  en is tot den laatsten van junij dit jaar uit het fonds van Landbouw bezolgd 

geweest provisioneel voor de tijd van twee jaren en zij zullen hun tractement blijven trekken enz. jaar 1822 (1) 

6085 762 
13-08-1822 

Barghoff  L. W. Veearts te Berkoop, onderwerp: Inlichtingen over hem gevraagd enz. jaar 1822 (1) 

6075 

 

797 

20-10-1821 

Barghoff L. W.  staat vermeld op een document overeenkomstig de Missive van de Minister van Binnenlandsche Zaken 

van den 13e maart 1815 de hier nevengaande mandaat enz. jaar 1821 (1) 

6834 3-A 
17-02-1824 

Barghoff L. W. een aantekening betreffende een mandaat en kwitantie enz. jaar 1824 (3) 

6101 1367 

30-12-1823 

Barghoff L. W. een ordonnantie van betaling gaande mandaat en kwitantien enz. jaar 1823 (1) 

6871 26-03-1825 
3-A 

Barghoff L. W. te Leeuwarden hij staat vermeld op een document als belanghebbende schuldeiser van de Minister van 
binnenlandsche zaken enz. jaar 1825 (6) 

6066 

 

39 

16-01-1821 

Barghoff Lucien Willems ,  Onderwerp een Ordonnantie van fl.  enz.  jaar 1821 (1) 

6066 

 

78-b 

27-01-1821 

Barghoff Luichien  Willems  Veearts te Oldeberkoop Onderwerp een kwitantie wegens deszelfs tractement enz. jaar 

1821 (1) 

6069 

 

346-a 

28-04-1821 

Barghoff Luichien Willems  veearts te Oldeberkoop onderwerp een kwitantie en zegelgeld jaar 1821 (1) 

8285 622-7 
20-06-1840 

Bargsma Auke Loekes---- Hulscher Servaas te Joure antwoord op zijn request, hij is in den dienst van de Personeele 
Belasting aangeslagen voor f. 4.77 welke aanslag juist en teregt is, zijn request is bijgesloten en door hem ondertekend 

waarin o.a. vermeld staat dat hij als vrijwillig soldaat op 30-7-1836 van Texel is vertrokken naar Indie waar hij zijn 

linker been is verloren en een pensioen heeft met volgens hem vrijdom van enz. tevens aanwezig een document in 
naam des Konings (een beslaglegging waarin een gedeelte van zijn inboedel wordt vermeld) waarop vermeld en 

ondertekend door Bargsma Auke Loekes,  Hoeksma Lucas Pieters als getuigen, Scheltinga v. T. T. als Deurwaarder 

Executant jaar 1840 (7) 

6383 57 

02-04-1814 

Bargsma Auke Lolkes te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat 

der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6383 57 
02-04-1814 

Bargsma Lolke Aukes te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat 
der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6833 27-A blz. 8 
06-02-1824 

Bargsma Lolke te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6833 27-A blz. 8 
06-02-1824 

Bargsma Redmer te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6383 57 

02-04-1814 

Bargsma Redmer te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden 
in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

9180 420 

05-03-1915 

Barij Gerhard Wilhelm Carl gehuwd met Heeger Cecilia Bertha,  Komt voor op een document der buitenlandsche 

paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolom onder andere  
woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Barius A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

6070 424 

 25-05-1821 

Barius Anne hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 

geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6424 609 
10-12-1817 

Barius Hendrik Obbias 100 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon 
wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is 

een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons 

in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6009 163 

 blad 1+ 8 

09-03-1816 

Barius Jan Obias Preceptor Latijnsche school te Leeuwarden een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan 

den Latijnsche Scholen van jaar 1816 (2) 

5673 
 

1 t/m 8 
05-02-1900 

Barkmeijer Gebr., te Sneek de Onderneming II , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is 
ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd 

deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

5666 8 
17-09-1896 

Barkmeijer Jan Scheepstimmerman en ondernemer te Birdaard Vaste Beurtveer Leeuwarden-Dokkum- Sneek, Dossier 
met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken 

betreffende deze publicaties 1882-1918 

9191 673 
01-06-1920 

Barkmeyer  T. te Stroobos , wegens vertrek uit de gemeente is hij geen lid meer van de zetters der belastingen enz. enz. 
jaar 1920 (5) 

8375 708-5_31 

20-07-1841 

Barlage J. H. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de B. 

W. Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending 

van de duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 
goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Schoterland 

Barlage J. H. te Schoterland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 31 

22-05-1840 

Barlage te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van de uit 
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

6397 670 

15-06-1815 

Barleve 1e Luitenant 7e Batt. Infanteri van Linie Z.N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. 

Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal 

gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden 
bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

8120 1072/14   

29-10-1838 

Barn John te Rotterdam Schipper op de Brittannia, jaar 1838 

8093 565/6 
11-06-1838 

Barne, van Cornelis Geb. Amersfoort, laatst gewoond hebbende te Hoogeland. 2e kanonnier Overleden te 
Koempoelang (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

8285 615-2, 22,2 

19-06-1840 

Barneveld ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en 

Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 

kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8280 526-1, 40,2 

22-05-1840 

Barneveld A. J. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van de uit 
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

8211 988-3, 40 

Blz.1  
26-09-1839 

Barneveld A. J. te Zurich wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat 
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolom 

informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 40-2 
19-06-1840 

Barneveld A. J. te Zurich wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 
bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie 

Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en 

door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Barneveld A. J. te Zurich wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn 

en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Barneveld A. J. te Zurich wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 

ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn 

en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_40b 
20-07-1841 

Barneveld A. te Zurich staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. 
(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 

in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 40 
Blz.2  

26-09-1839 

Barneveld A. te Zurich wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolom 

informatie, jaar 1839 (7) 

6644  858 

25-10-1815 

Barneveld Gerritje Jans---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de verpligting ter Alimentatie van Barneveld Leentje en Jans 

Barneveld Gerritje Jans omdat er in deze gemeente geen administrator voor de Rooms Gezinden bestaat enz. jaar 1815 
(2) 

9134 658 

02-05-1883 

Barneveld J. L.---- Bakkers K. S. en Barneveld J. L. en Hazelhoff D.  zij hebben in een handgeschreven brief met hun 

handtekeningen  ontslag genomen van het college van zetters te Dokkum wegens vertrek naar elders  voor hen in de 

plaats worden voorgesteld  Vollmer Gerhardus Henricus, Boersma Jacob Hzn. En Toornstra Pieter allen te Dokkum 
jaar 1883 (4) 

6642 673 

29-06-1815 

Barneveld Jan---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende Jans Leentje dochter van Barneveld Jan weduwe van Jans Jakob thans 
wonende te Workum maar gewoond hebbende te Stavoren en behorende tot de Roomsche Kerk in armoede is vervallen 

enz. jaar  1815 (3) 

6644  858 

25-10-1815 

Barneveld Leentje Jans---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de verpligting ter Alimentatie van Barneveld Leentje en Jans 
Barneveld Gerritje Jans omdat er in deze gemeente geen administrator voor de Rooms Gezinden bestaat enz. jaar 1815 

(2) 

6642 673 
29-06-1815 

Barneveld Leentje---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) President Burgemeester van de Stad Stavoren ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Jans Leentje dochter van Barneveld Jan weduwe van Jans Jakob thans 

wonende te Workum maar gewoond hebbende te Stavoren en behorende tot de Roomsche Kerk in armoede is vervallen 

enz. jaar  1815 (3) 

8375 708-5_22 

20-07-1841 

Barneveld te Doesborgh staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die 

ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de 

M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Barneveld v. W. te Doesburg is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 



aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 

namen (132) 

8375 708-5_16 

20-07-1841 

Barneveld v. W. te Doesburg staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van 

Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de 

hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 22,2 

19-06-1840 

Barneveld van …..? te Does…? Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad  
Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 

aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Barneveld van te Doesborgh staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 38 

22-05-1840 

Barneveld van W.  te Doesburg uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van 
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten 

van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Lemsterland 

Barneveld van W. te  Doesborgh staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Barneveld van W. te  Doesburg staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6680 418 blz. 2 

07-10-1818  

Barneveld van W. te Amsterdam, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 

provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  

houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig 
Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

8386 949/7 

25-09-1841 

Barneveld van W. te Boesborgh Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en 

Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  
Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_24 

20-07-1841 

Barneveld van W. te Doesborgh staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de 

Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_39b 

20-07-1841 

Barneveld van W. te Doesborgh staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. 

(Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 

in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/42 
20-09-1841 

Barneveld van W. te Doesburg    wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 
bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende 

ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Westdonge- 

        radeel 

Barneveld van W. te Doesburg staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 24 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Barneveld van W. te Doesburgh en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_40c 
20-07-1841 

Barneveld van W. te Doesburgh staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. 
(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 

in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_9 

20-07-1841 

Barneveld van W. te Doesburgh staat als uitvoerder vermeld in een door Weide van der W. R. (Willem Roelof) namens 

Burgemeester en Wethouders van Dockum  en ter ordonnantie van dezelven Slooten van A. ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 
vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

9725 Deel I   

Blz. 38 

00-00-1869 

Baron A. , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 37 

00-00-1869 

Baron Albertus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 45 

00-00-1870 

Baron Albertus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1870 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 47 

00-00-1871 

Baron Albertus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 52 

00-00-1871 

Baron Albertus, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1871 (2) 



9187 735 

07-06-1918 

Baron Fokke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

6636  148 6e blz.  
van kolom 

10-02-1815 

Baron Hans Hendriks te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van 

een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle 

namen (15) 

8356 328/27- 8             
03-04-1841 

Baron Johs. nr. 191 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en 

tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den 

jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8298 864/2 

29-08-1840 

Baron Sint Hendriks,  Handgeschreven brief met handtekening van Sint Hendriks Baron Landbouwer te Drachten, jaar 

1840. 

9181 1413 
06-08-1915 

Baron Sint,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8204 829/20, 4 

14-08-1839 

Baron Taeke Sints hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e 

Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) 

dossier (13) 

8356 328/27- 7             

03-04-1841 

Baron van R. nr. 42 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 

Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en 

tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den 
jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6658 575 blz. 2 

25-11-1816 

Baron Wiebe Hendriks staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte 

Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding 

der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 
1816 (5) dossier (7) 

6623 164 

12-01-1814 

Barrabaij Frans---- Zomer Jan Oepkes  en Postma Lammertje zijn op advies van de Medicus en met toestemming van 

de Officer bij de Regtbank van Leeuwarden uit de gevangenis aldaar vertrokken  en is eerstgemelde naar het huis van 
zijn ouders alhier gegaan en de laatste naar haar familie te Bolsward vertrokken verder zijn Correctioneel gevonnisd 

Gorrels Tjitske wonende te Leeuwarden welke dan ook door haar man Barrabaij Frans uit het correctie huis is 

afgehaald enz. jaar 1814 (1) 

6019 81 
05-02-1817 

Barradeel ---- Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  
Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  

Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van 

alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals 
de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz.   in 1811 , jaar 1817 (10) dossier (48) 

6020 136 

03-03-1817 

Barradeel de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de 

grietenij Barradeel ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie 

beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

9178 108-a 

29-01-1914 

Barradeel---- een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland in 

genoemde Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland , Achtkarspelen,  Barradeel,  Menaldumadeel,  
Leeuwarderadeel,   Het Bildt ,  Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914  (26) 

8386 951/7 

25-09-1841 

Barradeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening 

en Aflezing in de kerken jaar 1841(1) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841   

6868 22-02-1825 

18-A 

Barradeel. Onderwerp; een inventaris van aangespoelde en opgevischte Houtwaren enz. jaar 1825 (2) 

6675 199 
07-05-1818 

Barrere ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf 
op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden 

verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)   

6633 1364  

01-11-1814 

Barres Janke---- Koopman S. N. in qualiteit als Administrerende Diaken van de Gereformeerde Gemeente van  

Scherpenzeel schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te kennen dat sints eenige uit hun 
lieden der Diaconij hebben gealimenteerd  Jellis Jochem * Haske en  Jellis Barre *  07-07-1799 Heerenveen kinderen 

van Jelle Jochems en Janke Barres in tijden ngevaard te hebben met een schip enz. jaar 1814 (3) 

8224 1216-14, 3 
29-11-1839 

Barrsma Roelof,  6 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling 
Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van 

Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolom  informatie een  kolom 

aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4) 

6026 595 
02-09-1817 

Barsbekerpolder de eigenaren daarvan staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft 
hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de 

Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4) 

6833 27-A blz. 8 
06-02-1824 

Barstra Tobias te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

8376 744/15-11 
30-07-1841 

Bart Dirk Kapitein op de Maria Jacoba (4) 

8096 626/2,1 

28-06-1838 

Bart Drek Kapitein op de Maria Jacoba, jaar 1838 

6842 18-05-1824  
2-A 

Bart Jan E. Kapitein op de Jonge Jan, jaar 1824 

6252 1179-36+39 

08-11-1813 

Bartelds Eeltje wegens wasschen van lakens en schrobben  van de barakken te Paezens , hij komt voor  op de Rekening 

van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige 



district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 

(7) dossier (88) 

6630  1017B  

blz. 5 
22-08-1814 

Bartelds Gabriel staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie 
Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet 

vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A 

 blz. 5 
22-08-1814 

Bartelds gabriel wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans 
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet 

worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6072 521 
02-07-1821 

Bartele van Martinus D.   ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te 
Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college 

Onderwerp de aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en 

mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met 
als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   

Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte 

kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  
Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert 

Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  

Pas T.  jaar 1821 (7) 

8375 708-5_25a 

20-07-1841 

Bartelema J. H. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische 
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_25a 

20-07-1841 

Bartelema S. K. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische 
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Bartelema S. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd 

bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolom 
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

5997 307 

31-03-1815 

Barteles Bartele is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen 

en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolom met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) 

gevangenen nummer    274 

6651  218 

25-05-1816 

Barteles Gertje huisvrouw van Sjoerds Sijtze---- Haisma  T. (Tjalling) Schout van de gemeente Bergum ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Barteles Gertje huisvrouw van Sjoerds Sijtze thans wonende te 

Kuikhorn onder Bergum provisioneel gehuisvest is bij de weduwe Feijes Sape en dat eerstgenoemde nog veel goederen 
bezitten  om hen enige bijstand te kunnen geven enz. jaar 1816 (1) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Barteles Lijsbert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 
(11) 

3700 25-B 

08-02-1836 

Barteles Lijsbert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6) 

3700 25-A 
05-02-1835 

Barteles Lijsbert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke 
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9) 

8379 814-13 

18-08-1841 

Barteling Pieter Arnoldus te Harlingen----- Achttien Jeen Jans te Twijzel * 03-08-1804 Surhuisterveen, Barteling Pieter 

Arnoldus te Harlingen * 11-03-1797, Petit Johan Louis te Leeuwarden * 22-02-1814 Leeuwarden, ze komen voor in 

een dossier op een Staat van Instructie van requesten om plaatsing als commies, met vermelding beroep, gehuwd, aantal 
kindern en nog 3 kolom met opmerkingen en van elk  een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (19) 

6050 685 

24-09-1819  

Barteloodt Georgius , voorheen gefunctioneerd te Breda is nu benoemd tot Gerechtsdienaar te Lemmer  i.p.v Blom 

Dirk   jaar 1819 (1) 

6051 721 
08-10-1819 

Barteloodt Georgius , voorheen gefunctioneerd te Breda is nu benoemd tot Gerechtsdienaar  per 1 September in dienst 
getreden te Lemmer  i.p.v Blom Dirk   jaar 1819 (1) 

6094 410 

16-05-1823   

Barteloodt Georgius---- Kruis Wieger Gerrits te Oldeouwer wonende Onderwerp: een afschrift van een procesverbaal 

van Arrest tegen hem en beslaglegging door de deurwaarder Vries de Egbert vergezeld door de getuigen Barteloodt 
Georgius dienaar de justitie en Visser Siebe Machiels,  Sjouwer beide te Lemmer , tevens wordt er beschreven op 

welke voorwerpen (veel)  er beslag is gelegd,  enz. jaar 1823 (4) 

6839 5-A blz. 5 

08-04-1824 

Barteloodt Georgius opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie 

Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolom info 
zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11) 

 

6864 

14-A  

11-01-1825 

Barteloodt Georgius te Lemmer, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de 

provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5) 

6407 203 
30-04-1816 

Bartels Bontje---- With Jan Minnema de, Schout van de Gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van waarin vermeld Bartels Bontje weduwe van Wijbes Wijtze en haren zoon Posthuma Bartele Wijtzes  

en dat zij en weduwe is met 6 kinderen en het betreft haar vermogen enz. jaar 1816 (1) 

8376 728/7-c 
26-07-1841 

Bartels E. de weduwe te Oldehoven,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de 
Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de 

vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5) 

6252 1179-74 
08-11-1813 

Bartels Eeltje wegens schoonmaken der Casernes te Paezens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven 
gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel 

van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6246 481, 13 

06-06-1814 

Bartels Eeltje wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene 

Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 



6246 481, 6 

06-06-1814 

Bartels Eeltje, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  

tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 

1813 (3) dossier (32) 

6254 140-B-blz. 
21 

17-01-1815 

Bartels Gerrit de erven uit twee maal een een huis bij de Meelbrug ,wordt vermeld als debiteur van kleine 
Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der 

Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6243 191-18 

06-03-1814 

Bartels Jacob, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6245 399-60 
10-05-1814 

Bartels Joh’s, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Bartels Johannes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e 

Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van 
de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Bartels Johannes te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve 

van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6247 640 

29-06-1814  

Bartels Klaasje, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden 

enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolom informatie zoals b.v. 

leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6636  148 12e  
 blz. kolom 

10-02-1815 

Bartels Koenraad te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente 
van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte 

van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6276 1102-14 
18-12-1816 

Bartels Menke Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt 
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande 

Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd 

document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

6865 4-C 
24-01-1825 

Bartels Trijntje------ Jong de Barteld Gerbens loteling jaar 1823  voor zig zelve bij de Nationale Militie dienende  ten 
einde uit hoofde van het overlijden van zijn vader Jong de Gerben Jans en de kost te winnen voor zijn moeder Bartels 

Trijntje enz. enz. verzoekt ontslag uit de dienst enz. jaar 1825 (3) 

6626 560 
23-04-1814 

Bartels Willem---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen 
Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden 

zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de 

eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes 
Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben 

ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen 

Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, 

Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter 

en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) 

weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede 
Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes 

van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de 

begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de 
Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala 

Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43) 

6243 191-9 
06-03-1814 

Bartels Willem, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden 
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen 

van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van 

de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

3698 B-19,a 
08-02-1832 

Bartholm Dirk Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Bartholm Jan Ludjes 327 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 

Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan 

enz. jaar 1841 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bartholm Jan Ludjes 557 Amsterdam is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-E 
3e  blz.  

Nom. Staat 

11-06-1817 
 

Bartholm Jan Ludjes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de 
depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolom informatie der 

Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof 

absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-A  

 11e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Bartholm Jan Luidjes * Molqueerum (Molkwerum) wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende 

Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit 

van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

3698 B-19,a 

08-02-1832 

Bartholm Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 



3698 B-19,a 

08-02-1832 

Bartholm Luitje Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6418 248-b 3e bat  
3e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Bartholmij Jan Siedses 327 is zijn volgnummer bij het Depot en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met 

groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 
1841 (4) 

6418 248-C 1e bat  

9e  blz. 

 Nom. Staat 
09-06-1817 

Barthoven Jan * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat 

met 8 kolom informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 
No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6244 295 

05-04-1814 

Bartjes van F. P., Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga 

A. D.,  Jansma K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de 
beide leden Bienema F. en  Siebenga H. zijn absent gebleven  Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van  

Vierssen van P. O. betreffende  de staat van begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van  de 

Landstorm,  Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren  enz. enz. jaar 1814 (5) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Bartlema S. H. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Bartlema S. K. te Menaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel 
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  

de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Bartlema S. te Menaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in 

de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Bartlema S. te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolom informatie, jaar 1839 (7) 
dossier met ca. 1000 namen (132) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Bartlema S. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

5997 307 

31-03-1815 

Bartles Harmen is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen 

en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolom met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) 

gevangenen nummer  5 

6633 1378 

29-11-1814 

Bartles Jacob---- Olivier W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat het request van Bartles Jacob 

Mr. Grofsmid te Arum dat hij volgens de Schout als zijn post als IJkmeester nimmer werkzaam is geweest en dat 

aanspraak op deze post kan maken is Bakker Sijmon Pieters oud 39 jaar Bode  te Arum   en Aukema Paulus Feikes 42 
jaren oud Mr. Verwer en Glazenmaker weduwnaar met 4 nog jonge kinderen te Pingjum en Nauta Pieter Durks 44 jaar 

oud Arbeider te Arum zijnde bezwaard met een huisgezin van agt kinderen enz. jaar 1814 (2) 

6026 617 
06-09-1817 

Bartles W.---- Egberts W. Schip.. van Zoltkamp door hem wordt van het venduehuis te Harlingen overgenomen 1 vat 
Harst uit zee opgevist enz. verder wordt daar aangekocht door Bartles W. van Beroep Schipper 1 vat olie en 1 jol of 

boot en Vleu… Willem (Vlerk?) schipper van beroep 1 vat Olie en door Boom..? Sijmon van beroep Schipper 1 vat 

Olie enz. jaar 1817 (2) 

6031 125, 4, 5 
23-02-1818 

Bartles Willem te Harlingen betreft een document waarin door de gemeente Harlingen vermeld wordt wat er  
aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die hij heeft aangebracht enz. jaar 1818 (3) 

6399 798 

14-09-1815 

Bartles Willem---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan 

Willem, Boer de Lijkle Jans,  Vries de Jentje Jacobs,   Kamerling Jan,  Gerrits Ale,  Portugies Jan,  Park Folkert Jans,  
Willems Gerrit,  Bartles Willem,  Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen  op de 

24e April 1814 in Pressing zijn genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van 

Harlingen naar Amsterdam te vervoeren  dat zij zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 
(2) 

8384 907-16 

13-09-1841 

Barton H. D. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT 

CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

6424 584 
02-12-1817 

Bartstra D. S. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6092 249 

24-03-1823 

Bartstra Leendert Sjoerds,  Hij tekent een  brief met aanhef de ondergetekenden alle inwoners van der stad Bolsward  

verklaren hiermede de waarheid te zullen vertellen enz. enz.  dat de sommatie van de deurwaarder Donker J. R.  te 

Bolsward  hen geen uitstel wil geven enn daarom aan  de heer Visscher F. C. enz. enz.  jaar 1823 (1) dossier (9) 

6424 584 

02-12-1817 

Bartstra S. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

9180 330-9 
17-02-1915 

Bary Wilhelm C. Politiebediende te Dokkum, met signalement , jaar 1915 (3) 

9182 285/9 

07-02-1916 

Bary Wilhelm C. Politiedienaar te Dokkum, met signalement, jaar 1916 (3) 



6410 353 

07-10-1816 

Baschen Albertus---- Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief aan de  Minister 

van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en nederlandsch 

Onderwijzer te harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz.  maar dat hij vind wegens incompetentie 

van de Krijgsraad enz. verder ondertekende Broodkorf  Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de Krijgsraad van de 
Schutterij te Harlingen enz. en  tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende schutterij te 

Harlingen en verder ondertekenen Olinjus J. H. Burgemeester der Stad en Blok K. secretaris der stad enz. jaar 1816 (7) 

6094 372 
02-05-1823   

Basecle---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw 
te graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen 

boven de sluis de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het 

kanaal langs komt enwel ; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, 
Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, 

Conde, Schelde, Henegouwen  met vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9) 

6426 53 
31-01-1818 

Basel van Senn verblijft in Garnizoen te Groningen wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche 
Zaken en op een Nominative Staat der Hoofd Officieren  die worden voorgedragen tot leden van de Militie Raden 

district Heerenveen enz. jaar 1818 (5) 

6675 199 

07-05-1818 

Basfans ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf 

op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden 
verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)   

6064 795 + 829 

07-11-1820 

Bassaille Gertrude, de minister van Buitenlandsche zaken te Brussel verzoekt  om informatie betreffende haar geboorte 

want  zij zoude te Leeuwarden geboren zijn tusschen 1796 en 1800 en wier ouders genaamd Bassaille Pierre  en  

Cheravalier Marie Catherine Joseph, een antwoord brief dat in de Doopboeken geen Bassaille Gertrude  voorkomt jaar 

1820 (2) 

6064 795 

07-11-1820 

Bassaille Pierre  ---- Bassaille Gertrude, de minister van Buitenlandsche zaken te Brussel verzoekt  om informatie 

betreffende haar geboorte want  zij zoude te Leeuwarden geboren zijn tusschen 1796 en 1800 en wier ouders genaamd 
Bassaille Pierre  en  Cheravalier Marie Catherine Joseph, een antwoord brief dat in de Doopboeken geen Bassaille 

Gertrude  voorkomt jaar 1820 (2) 

6671 54 blz. 17 
22-01-1818 

Basselaar van D. te Biervliet Predikant Classis van IJzendijke wordt vermeld in een document dat de Commissaris 
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk 

in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 
blz. 12 

22-01-1818 

Basselaar van D. te Biervliet Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een 
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer 

Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot 

lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 13 

04-01-1819 

Basselaar van D. te Biervliet wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 

zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 14 

06-02-1824 

Basselaar van D. te Biervliet, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 
enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  

 blz. 14 

16-01-1822 

Basselaar van D. te Biervliet, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 

Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. 
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle 

provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6631 1123 
17-09-1814 

Basseleur ….? zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten 
betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die 

gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2) 

6080 247   

09-03-1822 

Basseleur Goitzen J. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax 

thans liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als 
Russisch Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van 

Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., 
Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, 

Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans 

Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   

enz. jaar 1822 (8) 

6070 424-5 

25-05-1821 

Basseleur S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen 
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Basseleur Sipke Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Basseleur Sipke hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Basseleur Sipko, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 
gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Basseleur Sypke, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

6630  1017A  

blz. 7 

22-08-1814 

Bassien Lambert Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening 

der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat 
betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 



6397 694 

29-07-1815 

Bast de, Kapitein van het Bat. van Smier No. 7 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt 

vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft 

ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6631  1114 7e blz.  

van kolom 

15-09-1814 

Bast Tobias staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt 

vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6251 1090 
14-11-1814 

Basteler Jan Goitzenes,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de 
ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. 

enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 

stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en 
ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers 

heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4) 

6046 307 
03-05-1819 

Basteleur Dooitzen Jelles---- Idsarsi W. (Willem) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de 
geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en 

genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen 

gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd 
gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld 

en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te 

Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig 

bevonden ten huize van Hoekstra Gerlof Foppes en door hem geborgen zijn samen met Basteleur Dooitzen Jelles, 

Wieringa Tjeerd Sytzes, Groen Bote T., allen Visscherslieden in Moddergat enz. jaar 1819 (13)   

6256 375-19 
10-03-1815 

Basteleur G. Jelles te Nes wegens gerequireerde troepen Gendarmes  enz. ,  hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en 
verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in 

Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6069 298 

13-04-1821 

Basteleur Garrijtzen J.---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van de Grietenij Westdongeradeel hij is 

overgegaan in bijzijn van de secretaris Tuinema Pieter Siegers,  Slaterus Wolter, Lume de Glint Andreas en Kelder 
Johan Commiesen bij de directie van in en uitgaande regten enz. te Paesens voor een beschrijving van geborgen 

goederen aangebracht door de vissers uit Moddergat geborgen door Schregardus Fredrik F., Basteleur Goitsen Jelles, 

Vanger Age L. en Klaasesz. Jan secretaris enz. jaar 1821 (3) 

5978 00-00-1883 

 

Basteleur Gerben  Moddergat en Paesens,  De Ramp van 1883, † 1902,   Krantenartikelen betreffende de Ramp met de 

Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1883  (dossier) 

5978 22-02-1958 Basteleur Gerben  Moddergat en Paesens,  De Ramp van 1883, † 1902, Krantenknipsels Fries Dagblad,  

Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1958 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Basteleur Goetze J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 

Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens 

staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6062 628 

12-09-1820 

Basteleur Goijtzen Jelles---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel en tevenbs Strandvonder 

met als onderwerp: door enige vissers van het Moddergat onder Nes aangebrachte  Rogge opgevist uit het verongelukte 

schip waarvan hen de naam onbekend is zijnde aan land gebracht door Post Weeltje A. , Vanger Age Lieuwes, Vanger 
H. D., Visser Jan Douwes, Boer de Thijs H., Tietes Gerlof, Basteleur Goijtzen Jelles Kastelein in het Moddergat enz. 

jaar 1820 (3) 

6077 1038 

27-12-1821 

Basteleur Goijtzen Jelles---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het 

betreft de lading van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. 
Petersburg het betreft hier de inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben 

gebracht enz. jaar 1821 (6) 

6069 298 
13-04-1821 

Basteleur Goitsen Jelles---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van de Grietenij Westdongeradeel hij is 
overgegaan in bijzijn van de secretaris  Tuinema Pieter Siegers,  Slaterus Wolter, Lume de Glint Andreas en Kelder 

Johan Commiesen bij de directie van in en uitgaande regten enz. te Paesens voor een beschrijving van geborgen 

goederen aangebracht door de vissers uit Moddergat geborgen door Schregardus Fredrik F., Basteleur Goitsen Jelles, 
Vanger Age L. en Klaasesz. Jan secretaris enz. jaar 1821 (3) 

8257 69/24 

20-01-1840 

Basteleur Goitsen staat vermeld in een document met 5 kolom informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van 

uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop 

anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8) 

6076 914 

24-11-1821 

Basteleur Goitzen J. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de 

ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het 

inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land 

gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het 

schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd 

geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, 
Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  

Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa 

Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser 
Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  

ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9) 

6077 991 + 999, 
1001 

13-12-1821 

Basteleur Gooijtzen---- Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische 
Oorlogschip de Ajax dat op 7 dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van Petersburg 

naar Kamschatka en van de bemanning bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door de vissers uit 

Moddergat enz.  Posthumus Rense Vrederegter geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur Gooijtzen 
Kastelein te Moddergat is  Filaloff Nicander  geass. met de heer Harmens Harmanus en in naam van de heer Harmens 

Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5 geredde matrozen met name Steffensen Marene verklaarden dat zij veel 

geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier Muller ….? in een verzegeld vaatje met een lijn naar het schip 
van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit geen geld genoeg vonden en aan boord zijn geklommen en 

direct naar de Kajuit zijn gegaan enz.   verder worden genoemd de matrosen Bourlakof ….?, Cousnezof ….?, Semonof 



….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers roofden alles van het schip terwijl de Schildwacht bij de 

kajuit met een mes van zijn post gejaagd jaar 1821 (11) 

6074 736 

28-09-1821 

Basteleur Gooijtzen Jelles---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het  Grietenij bestuur van 

Westdongeradeel als plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan 
tot het inventariseren van de geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande 

Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar 

Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan 
volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart 

de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman 

uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen 
Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen Slaterus 

Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote 

Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15) 

6853 4-A 

03-09-1824 

Basteleur Gooitzen Jelles, ---- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824  op 

de zandplaat Den Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9) 

6077 1046 

27-12-1821 

Basteleur Gooytzen Jelles Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder 

van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de 
Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren 

van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-

1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van 

Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25) 

6063 709 + 736 

20-10-1820 

Basteleur Grijtzen Jelles berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van 

Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de 
Visserschlieden van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op 

de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Basteleur J. G. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 

Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens 
staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Westdonge- 

        radeel 

Basteleur J. G. te Nes staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 
uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8280 517-11, 16 

19-05-1840 

Basteleur Jan wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes Arrondissement 

Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6252 1186-6 
29-11-1814 

Basteleur Jelle G. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 
Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens 

staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6251 1090 
14-11-1814 

Basteleur Jelle Goitzenz,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de 
ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. 

enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 

stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en 
ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers 

heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4) 

6051 775 

29-10-1819 

Basteleur Jelle Gooytzen---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris 

vergegaan tot inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum 
gestrande Smakschip de Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de 

bergers zijn: Breekwolt  Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze 

Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk 
Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  

Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  

Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg 
Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra 

Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen 

en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12) 

6021 201, 6, 7 

03-04-1817 

Basteleur Jelle Goytzens komt voor op de volgende staat, Idsarsi W. J. Grietman van Westdongeradeel, hij maakt een 

staat van aangespoelde goederen op de kusten van zijn gemeente als volgt geborgen in het Moddergat onder Nes en te 

Wierum drijvend in zee gevonden zonder te weten van welk schip dit komt enz. jaar 1817 (2) 

6077 1038 
27-12-1821 

Basteleur Jelle---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de 
lading van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het 

betreft hier de inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 

1821 (6) 

6076 914 

24-11-1821 

Basteleur Jelle---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de 

ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het 

inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land 
gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het 

schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd 

geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, 
Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  

Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa 

Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser 
Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  

ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9) 



5978 13-01-1887 

 

Basteleur Martje Douwes Weduwe Visser te Moddergat Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 343,  

Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 

(dossier) 

6631  1076 
02-09-1814 

Basteleur Sipeo hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6656 490 blz. 3 

15-10-1816 

Basteleur Sipke staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale 

Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  

aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolom informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6407 198- 

1+10-11 

04-05-1816 

Bastiaan Lieuwe Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende 

het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van 
Manschappen (met 8 kolom informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 

december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van 

geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

6632 1262,  

3e blz. van 

kolom 
03-10-1814 

Bastiaans Fokke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst 

met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632 1262,  

2e blz. van 

kolom 
03-10-1814 

Bastiaens Aukien, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst 

met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6382 116 

07-04-1814 

Bastien Sent Sjoerd---- Pabst van ….? Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en 

ondertekend een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Post Hein Reinzes te Sneek, Gemt van Foppe Tieses te 
Bolsward, Post Jacob Ages te Sneek, Bastien Sent Sjoerd te Hindelopen, Huisman Anne Tjeerds te Sneek en Bruinsma 

Age te Sneek bij het Bataillon zijn aangekomen maar dat Jouwstra Hendrik Jonnes te Sneek bij het Bataillon niet 

bekend is. Jaar 1814 (1) 

6021 218 
10-04-1817 

Bastin C. J. te Namen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) 
totale lijst (22) 

6414 27 

15-01-1817 

Bataille Pierre Clément---- A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure 

dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux 
parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle 

register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des 

militaires…………………………………………………… 
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til 

peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits 

morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les 
ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites 

trios signatures.enz. jaar 1817 (5) 

VERTALING; 
 A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte 

tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het 

adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog 
(Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of 

elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen 

............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als 
krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van 

Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 

authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de 
Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het 

niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 

6028 827 
20-11-1817 

Bateld Jacob staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 
Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Haarlem de heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (3) 

3588 17 

05-10-1871 

Bateles J. Mz. Stukken betreffende de aanvrag om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Leeuwarden en 

Dokkum ook genoemd Goot van der S. c.s. onder Lekkum en Wijns dat hij wil dat de stoomboten slechts met een 
vierde gedeelte der kracht langs Snakkerburen en Wijns zullen varen jaar 1871 (35) 

5763 3 

02-12-1890 

Baten U.S. Visser te Grouw Idaarderadeel Brief met zijn en 36  Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben 

van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( 
een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3) 

3582 4 

23-12-1863 

Batheles van F. ---- Heringa L hij ondertekend samen met Haan van der Y., Lubberts G., Tichelaar G., Schaaf D.,  

Lubberts W., Kool C. A., Heringa A. J.,  Wereldsma Y. J.  en Batheles van F. M. en een niet leesbare handtekening alle 

Trekschippers in het geoctrooide trekveer Leeuwarden op Dockum en terug dat zij doordrongen van de wenselijkheid 
enz. en.  hun afvaarturen later te stellen enz en te corresponderen met de spoortrein tusschen Leeuwarden en Harlingen 

enz jaar 1863 (4) 

8270 298/16-24 
25-03-1840 

Batheles van M. H., Handgeschreven brief van de Broodverkoper/Winkelier en Tapper te Leeuwarden M. H. van  
Batheles, Jaar 1840 

6258 508 

27-05-1815 

Batjes (Beitjes? Jaay ….?---- Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen  geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem 

ondertekend, dat hij daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en 
gedurende die tijd aan verschotten betaald (bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer 

ten Cate en de heer Visser , Alders Joost,   Ottes Douwe,  Sluiterman van Wiersum ….?,  Heuses? ….? De opziener,  

Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr.,  Lootsma ….? ,  Hauks Reinder,  Batjes (Beitjes? Jaay  )  maar hij heeft tot nu toe 
van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen betalingen van  ontvangen enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 

om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet aanwezig)enz. enz. jaar 1815 (14) 



6627 623 

03-05-1814 

Batoit Etienne---- Mahieu Francois Joseph Het betreft zijn rekest dat hij als Civilen Franszen Krijgsgevangene zig 

beklaagd over bekorting in de aan hem geccordeerde gratificatie enz. dat de heer Commissaris van Politie Kersjes ….? 

E behoeftige gevangen heeft opgegeven als volgt, Batoit Etienne, Hardeville Pierre Louis, Mahieu Francois Joseph, 

voormalige ontvangers der Douane enz. jaar 1814 (2) 

6092 249 

24-03-1823 

Batstra  Leendert, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolom o.a. beroep,  

veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en 

Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9) 

8382 856/7 
30-08-1841 

Batstra Adam ----- Huber Johannes Lambertus griffier bij het kantongerecht te Leeuwarden verklaart in een 
handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een fout heeft begaan voor het verlenen van armregt betreffende  

Pasma Klaas te Sneek tegen Batstra Adam te Sneek enz. jaar 1841  (5) 

8225  1253-13, 34 
10-12-1839 

Batstra Adam te Sneek wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, 

opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, 

door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) 
dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

6839 5-A blz. 5 

08-04-1824 

Batstra Klaas Baukes opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de 

Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 
kolom info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11) 

 

6864 

14-A  

11-01-1825 

Batstra Klaas Baukes te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de 

provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5) 

6855 5-A 
08-10-1824 

Batstra Klaas Baukes, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met 
Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 

9189 1400 

28-11-1919 

Batstra Klaas te Hardewijk Sollicitant, met persoonsgegevens voor Veldwachter  te 

Tietjerksteradeel (2) 

8381 841/10-A 
26-08-1841 

Batstra Yntje, Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van soldaten die , 
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

8384 911/8 

14-09-1841 

Battema H. J. BierbaumVietor N. B. te Dronrijp,  Onderwerp  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin 

hij het heeft over inhouding op het  tractement van de commies Antonius Rood te Sexbierum wegens schulden 

(bijgevoegd ook de schuldbekentenissen door hem ondertekend) ,  en ook van hem een handgeschreven brief met zijn 
handtekening , wordt verder genoemd Molenman L. te Lemmer en Battema H. J. dossier jaar 1841 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Battinga Sjoerd S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 
jaar 1822 (2)  alles (13) 

6628 755 

06-06-1814 

Bau Hermanus----  Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, 

dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 

11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) 
heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, 

Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als 

ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, 
Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. 

in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, 
Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree 

Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te 

Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van 
de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6) 

6623 84 

06-01-1814 

Baud A.  De commissaris Generaal heefd emeend om ter bevordering van ’S Landsdienst het Commissariaat Generaal 

van Oorlog te moeten Attachren met voornoemde enz. jaar 1814 (2) 

6622 2160 
19-11-1813 

Baud A. Chef de Bureau bij de prefectur een door hem ondertekende brief aan de Rijks Baron, Ridder van het Legioen 
van Eer Prefect van Vriesland dat hij niet door de schipper wegens tegenwind in Workum opghaald kon worden maar 

de volgende dag ging het wel naar Sravotren waar hij terecht kwam in een menigte van ongeveer 50 menschen bij de 

herberg een vrouw kwam hem waarschuwen dat hij weg moest zijn omdat de menigte hem wilde mishandelen enz. enz. 
een brief van de Maire van Stavoren  Lootsma J. A.  die zijn verhaal bevestigd enz. jaar 113 (6) 

5985 191 

16-03-1814 

Baud A. Chef de Bureau van de Div. Pl. Belasting----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie 

van beide genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende 

tractementen e.a.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3) 

6021 218 2e deel  

10-04-1817 

Baud F. te Delft,  Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale 

lijst (22) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Baude? Klaas te  Herbaijum, Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent 
billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolom o.a. de 

woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van 

alle gemeenten van Friesland  (123) 

6034 360 

16-05-1818 

Baudet Piere Joseph Onderwijzer in den Franse Taal wonend te Deventer  hij wordt benoemd en vermeld in een door 

de Schoolopziener van het 1e district van Friesland Plaats van der Jan Daniel ondertekende brief op de Franse 

Kostschool  voor jonge heren te Leeuwarden enz. jaar 1818 ( 1) 

6035 440 

13-06-1818 

Baudet Pierre Joseph ,  hij is benoemd en aangesteld onderwijzer op de Fransche school vor jonge heren  te Leewarden, 

ook wordt er genoemd de Districts School Opziener Plaats van der J. D.  enz. jaar 1818 (2) 

6243 191-3 

06-03-1814 

Bauer H. A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6383 95     
23-04-1814 

Bauer H. A. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 



6071 475-b 

15-06-1821 

Bauer Maria Catharina  gedetineerd te Leeuwarden, Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen 

opzigtelijk gerechtskosten, door regterlijke autoriteiten in de Provincie Vriesland  Toegestaan, en  door den Gouveneur 

aldaar geviseerd Dienst Jaar 1820 in dit document wordt verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis in 

een rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig onderzoek,  ook wat ze voor werk doen, jaar 1821 (4) dossier (8) 

6005 938 blz. 6v 

30-11-1815 

Bauer Maria Catharina Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolom) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6385 143 

06-07-1814 

Bauer Nicolaas te Harlingen hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6388 26 

05-10-1814 

Bauer Nicolaas, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn 

rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2) 

6052 826 

20-11-1819 

Baugeman Huygens C. D. R. M.?  ---- Heeker & Co. geven met eerbied te kennen dat zij als ondergetekenden en 

gapatenteerde Kooplieden te Groningen dat in de nacht tussen 7 en 8 oktober 1819 op het eiland Schiermonnikoog is 
komen te stranden het schip de Hoffnung  gevoerd door Prahm Jacob voornamelijk geladen met hout komende uit de 

haven Stokholm & gedestigneerd op Londen en dat de eigenaren Ron de Jacob & Sons te Stokholm hebben dit 
overgedragen aan  de heer Godeffroy Peter Jr. Koopman te Hamburg  uit wiens naam met een notarieele volmacht d.d. 

9-11-1819 die vertaald is door Rutgers Z. F. J. te Groningen en daarvoor ondertekend, tevens wordt vermeld de namen 

Beckendorff  Johan Nicolaas Peter , Lucas Johan Christian,  Baugeman Huygens C. D. R. M.? enz. jaar 1819 (6) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 13 

Baugh J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van 
de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden 

behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolom met informatie zoals soort 

van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 
eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47) 

9134 1081-14 

01-05-1883 

Baukema  Rinke Jans te Oudemirdum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6633  1409 
10-11-1814 

Baukema B. R?. ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende de bezoldiging der Schoolonderwijzers en een brief ondertekend door 

Hijlekama van J. P?. Klijnstra J. P., Binkes Rintje, Wierstra Uilkie Luitjens, Baukema B. R?., Kamp v.d. Jan en Hoff 

v.d. L. G.  Leden van de Gemeenteraad van Balk dat hen o.a.medegedeeld zijnde dat de bezoldiging der 
Schoolonderwijzers betrekkelijk hun achterstallig Tractement onmogelijk enz. jaar 1814 (2) 

6627 718 

26-05-1814   

Baukema Bauke Rinkes afgetreden adjunct Maire en Thans Lid der Minisipale Raad van de Gemeete Balk wonende te 

Harich neemt de functie van Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van Balk waar enz. jaar 1814 (1) 

8225  1253-13, 16  
10-12-1839 

Baukema Bauke Rinkes te Haskerland  wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 

gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  
November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86) 

6053 918 

14-12-1819 

Baukema Rinke Baukes, ---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein 

Hiddes†, Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant, 

Kolde van O. F. de erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes,  volgens de zetters van Koudum behoren zij 

in de relevee gebragt te worden enz. jaar 1819 (2) 

9126 1043-14 
1879/1880 

Baukema Rinke Jans Timmerman te Oudemirdum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele 
belasting dienst jaar 1879 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Bauker Doede hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6243 191-24? 

06-03-1814 

Bauker Joh’ s, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van 

de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld 

op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten 
dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) 

totale dossier/lijst (31) 

6101 1340 

24-12-1823 

Baukes Albert---- Alberda Bauke Alberts , hij wordt ingeschreven  in het grootboek van Militaire pensioenen  van 46 

guldens  wegens zijn overlijden op 5 december 1823 oud 25 jaren,  zoon van Albert Baukes en Pietje Anskes wonende 
te Dronrijp  enz. jaar 1823 (2) 

6867 05-02-1825 

8-C 

Baukes Antje---- Visser Lammert Melchers, een document van personen die zich geheel of gedeeltelijk niet hebben 

gemeld voor de Militie enz., een staat met 12 kolom informatie over hem o.a. dat hij de zoon is van Visser Melcher en 
Baukes Antje enz. Jaar 1825 (3) 

6256 375-9 

10-03-1815 

Baukes Bauke wegens vertering  door de executeur en twee assistenten met een Arrestant enz.,  hij komt voor op de 

Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  

3e District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) 
dossier (20) 

6424 609 

10-12-1817 

Baukes Bernardus 38 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 

de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6261 878-5 
11-08-1815 

Baukes betze, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie 
over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde 

Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6256 338 

21-02-1815 

Baukes Dieuke----, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie 

van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815  (8) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Baukes Dieuwke Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending 

naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolom zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 



6271 602 -4 

18-06-1816 

Baukes Dirk Kz. staat vermeld op het document samen met 9 inwoners van Edens : Ter voldoening van de  de schaden 

van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en 

daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8211 988-3, 13 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Baukes F. te Tzum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

6636  148 6e blz.  
van kolom 

10-02-1815 

Baukes Fetjen de meid van Donker Trijntje Hendriks  te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 
personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 

guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue 

Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6388 46            

05-10-1814 

Baukes Gabe, Winkelier te Sloten wegens Winkelwaren enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen 

wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom 

aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12 

6631  1114 8e blz.  

van kolom 

15-09-1814 

Baukes Gooitsen staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 

ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) Posthuma Jakobdossier (18) 

6632  
 

  

1316 lijst  
2_R. 

22-10-1814 

Baukes Gosse te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. President Burgemeester van 
de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld 

dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig 

een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij 
H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6426 83 

17-02-1818 

Baukes Hendrikus wordt vermeld op een Generale Nominative Lijst der Manschappen met 12 kolommen info als 

bijlage van een brief   de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (4) 

6632 1262, 3e blz.  
van kolom 

03-10-1814 

Baukes Herman, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst 

met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

8375 708-5_17 
20-07-1841 

Baukes IJme te Molkwerum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. 
G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus 

Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten 

van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6830 18-A blz. 3 
21-01-1824 

Baukes IJzaak Wed. te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen 

en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te 

betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Baukes Inne hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, 

Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal 

mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen 

retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal 

mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp 

Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Baukes Jaan moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) 

voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 

September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

6264 1149- 5 
21-11-1815 

Baukes Jacobus komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding 
van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen 

waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6382 50 en 51 
03-04-1814 

Baukes Jan (Aldenbureger ) ---- Ongersma Coene Wybrens te Surhuisterveen enig zoon van Ongersma Wybren Coenes 
(een gering dagwerker en zwaar gebroken, oud 69 jaar, en Ruurds Baukje oud 55 jaar hebbende getrokken nr. 272 in de 

Landmilitie de welke verzoekt op grond van bijgaand bewijs vrijstelling na onderzoek is gebleken dat Ongersma Coene 

Wybrens wiens ouders, familie of vrienden zich acht malen bij mij hebben vervoegd met allerlei soorten van 
getuigschriften waaruit blijkt dat hij voor het bestaan van zijn ouders onontbeerlijk is het bijgaande bewijs is getekend 

door de getuigen lid van de raden Gemeente Surhuisterveen Zuidema P. W., Bouma W. N., Postma O. O.,  Terpstra J. 

Y (naste burman) Veenstra G. L., Baukes Jan (Aldenbureger ) en Piersma H. H. Enz. Jaar 1814 (4) 

6627 620 
02-05-1814 

Baukes Jan---- Steensma L. Administrerend Voogd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland. Dat met 
schuldigen eerbied de Voogden van het Stads Armenhuis van Bolsward, het was in het gezxegde jaar dat eene Tjetske 

Jans thans wonende onder het dorp Wolvega zich zwanger bevindende haar dienst had moeten verlaten en dadelijk in 

het ongelukkige geval verkeerde, wegens hare behoeftige stand als ontbloot van ouderlijke en vrienden hulp enz. en dat 
Jans Jouke te Rottevalle is geboren en door een vijfjarige inwoning eenige verplichting had gemaakt tot alimentatie van 

de vader van Tjetske Jans en dat deze Jouke Jans  was een zoon van eene Baukes Jan en Jurjens Tjetske in leven 

gewoond hebbende op het Westeinde jaar 1814 (4) 

6261 878-6 

11-08-1815 

Baukes Jan, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over 

de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke 

met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6261 878-4 
11-08-1815 

Baukes Johannes, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie 
over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde 

Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6005 933 
27-11-1815 

Baukes Klaas te Sneek Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie 
Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 

(11) 

6262 946-2 
30-09-1815 

Baukes Kornelis moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Hieslum) 
voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 

September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 



6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Baukes Lammert Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolom) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Baukes Neelke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor 

het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 
1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

6393 134 

28-02-1815 

Baukes Oene te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de 

Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt 

enz. jaar 1815 (5) 

6258 630-29 

17-04-1815 

Baukes Okke ,  Abes Galama van G.  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum ontvangt huur van de Vleeschmarkt 

van eerstgenoemde,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in 

de jare 1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en 
tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit 

is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt 

en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het 
gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 

1815 (3) dossier   (45) 

8055 254/8542 
02-10-1837 

Baukes Pieter Schipper, jaar 1837 

6631  1114 7e blz.  

van kolom 

15-09-1814 

Baukes Pieter staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt 

vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6383 59 

02-04-1814 

Baukes Pieter te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden 

in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6383  
23-04-1814 

Baukes Pieter te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk twordt hij vermeldt op: de staat 
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 

355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 

26) 

6252 1179-75 

08-11-1813 

Baukes Pieter wegens geleverd IJzerwerk aan de Vallaten , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor 

Onderhoud van Publieke Werken en Gebouwen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris 

Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met 
den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6261 878-5 

11-08-1815 

Baukes Pieter, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie 

over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde 

Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6632 1262, 4e blz.  

van kolom 

03-10-1814 

Baukes Pieter, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst 

met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6262 946-2 
30-09-1815 

Baukes Rommert de weduwe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  
voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 

September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

6258 627-7 
21-06-1815 

Baukes Sjoerd wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert 
en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten 

van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een 

quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier 
(15) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Baukes Sybren moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort 

komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. 
enz. jaar 1815 (5) 

6247 640 

29-06-1814  

Baukes Sytze, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. 

en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolom informatie zoals b.v. 

leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6251 1092 

09-11-1814 

Baukes Tjalling de weduwe, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe 

Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 

gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16) 

6251 1092 
09-11-1814 

Baukes Tjalling voor geleverd Brood ten dienste van Jans Cornelis , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de 
In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats 

gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6087 948-3 
11-10-1827 

Baukes Trientje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 
vernieuwing van hun kleding met 8 kolom zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) 

totale dossier (9) 

6838 7-A bijl. 1  

Vrouwen 
Crimineel 

26-03-1824 

Baukes Trijntje, 213 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest 
geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het 

getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata 
enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijl. 2  

Vrouwen  

Huis Justitie 
26-03-1824 

Baukes Trijntje, 9 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 

hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 
wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 

gevangenen (48) 

6058 323  
04-05-1820 

Baum Pieter Fredrik---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een 
door hem ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere 

Abels Berend Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk,  betreffende 



de geborgen goederen enz. ook aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam 

enz. geass. met de Heeren Sude Johannes Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor 

bediende wonende op de Zeedijk bei de Stormsteeg binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle 

genoemde personenen en door een tweede Notaris Molster J. A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris 
Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van het schip van Berend Abels woont dan te Wildervank die 

verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks Scheepstimmerman een somma van f. 3000.= ter zake koop 

en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (8) 

6058 323  

04-05-1820 

Baum Pieter Fredrik---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een 

door hem ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere 

Abels Berend Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk,  betreffende 
de geborgen goederen enz. ook aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam 

enz. geass. met de Heeren Sude Johannes Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor 

bediende wonende op de Zeedijk bei de Stormsteeg binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle 
genoemde personenen en door een tweede Notaris Molster J. A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris 

Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van het schip van Berend Abels woont dan te Wildervank die 

verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks Scheepstimmerman een somma van f. 3000.= ter zake koop 
en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (8) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Bauma Klaas Jacobs 24 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolom informatie van de 18e 

Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof 
tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

6284 1099 blz. 3   

31-10-1817 

Bauman Albert Franses, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van 

den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp 

Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Bauman Lucas Nannes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 

onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 
ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 

Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 

door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 
enz. jaar 1815 (15) 

3662 151 

15-08-1839 

Baumann Heinrich ----Rickmers Hendrik Braas Kommandeur op het schip de Spitsbergen en als Stuurman Boumann 

Hinrich jaar 1839 (2) 

3662 170 
20-08-1840 

Baumans Heinrich----Rickmers Hendrik Commandeur en Baumans Heinrich als Stuurman van het Schip de 
Spitsbergen bestemd naar Groenland  ter Walvischvangst, jaar 1840 (2) 

6267 156 

17-01-1816 

Baumhouwer Symons vermeld als crediteur wegens geleverde goederen en/of diensten op een staat met uitgaven van 

de Gemeente Stavoren wegens zodanige posten welke het toegestane op het Budget van 1813 overschreeden enz. enz. 

jaar 1816 (3) 

6397 694 

29-07-1815 

Baumont Soldaat van de Art. trein bij de 7e Comp. Kavalerie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  

hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft 
ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6006 982 

20-12-1815 

Baunach ….?---- Blom Otte te Hindelopen  In naam van de Overheid voornoemde heeft niet voldaan aan den inhoud 

van de sommatie op de 2e november 1815 aan hem geexploicteerd  enz. de Ontvanger particulier enz de Deurwaarder 
Executant Baunach ….? gaat vergezeld van Kamstra Pieter en Bakker Tjeerd Hylkes als getuigen begeven naar de 

woonplaats van eerstgenoemde enz. en heeft de na te noemen goederen (een hele lijst) in beslag genomen de bewaring 

van deze meubelen en goederen zijn toevertrouwd aan Bakker Tjeerd Hylkes die allen dit document ondertekenen jaar 
1815 (4) 

6006 982 

20-12-1815 

Baunach ….?---- Dagen Sierd Dirks  te Hindelopen In naam van de Overheid voornoemde heeft niet voldaan aan den 

inhoud van de sommatie op de 2e november 1815 aan hem geexploicteerd  enz. de Ontvanger particulier enz de 

Deurwaarder Executant Baunach ….? gaat vergezeld van Jans Coenraad en Bakker Tjeerd Hylkes als getuigen begeven 
naar de woonplaats van eerstgenoemde enz. en heeft de na te noemen goederen (een hele lijst) in beslag genomen de 

bewaring van deze meubelen en goederen zijn toevertrouwd aan Jans Coenraad die allen dit document ondertekenen 

Dwangbevel jaar 1815 (4) 

6092 232 

18-03-1823 

Baunach ….? van beroep Deurwaarder---- Lantinga Freerk belastingschuldige in Workum  er is reeds beslag op de 

goederen  gedaan zoals in bijgaande document, vergezeld met de getuigen Klapper Jan en Nagtegaal Willem en  (het is 

nu mooi te zien wat voor inventaris men vroeger had) enz. jaar 1823 (4) 

6092 232 

18-03-1823 

Baunach ….? van beroep Deurwaarder---- Wal van der Jacob Hendriks de weduwe belastingschuldige in Workum  er 

is reeds beslag op de goederen  gedaan zoals in bijgaande document, vergezeld met de getuigen Klapper Jan en 

Nagtegaal Willem en  (het is nu mooi te zien wat voor inventaris men vroeger had) enz. jaar 1823 (4) 

6257 404 
01-05-1815 

Baunach F.---- Trip H. van beroep Gemeente Ontvanger te Stavoren wordt vermeld in een brief geschreven en 
ondertekend aan de Gouverneur door de Deurwaarder Executant Baunach F. met het verzoek te vorderen en door 

middel van executie in te vorderen de belasting over de jaren 1812 en 1813 te Stavoren enz. jaar 1815 (1) 

6284 1150 

09-11-1817 

Baunach J.----   Duif Cornelis Pieters  te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland  

dat hij is aangeslagen voor de belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder 
Baunach J. op den 18e october de sommatie en de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten 

hand gesteld  enz. enz.  wordt verder in genoemd  Simonides Ids Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma  
Pieter Ontvanger der Contributie Floreen enz.  jaar 1817 (4) 

6035 463-C 

25-06-1818 

Baunach J. ---- Dirks Fodde de weduwe, er wordt beslag gelegd op de goederen van haar door Baunach J. Deurwaarder 

en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document 

ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4) 

6035 463-A 

25-06-1818 

Baunach J. ---- Hillebrands Tamme, er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J. Deurwaarder en 

Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document ondertekenen, 

de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4) 



6035 463-B 

25-06-1818 

Baunach J. ---- Wijngaarden Cornelis A. , er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J. 

Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document 

ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4) 

6035 463 
25-06-1818 

Baunach J. Deurwaarder en Executant hij heeft een verschuldigd bedrag voldaan, die hij ontvangen heeft van  enz. enz. 
, met daarbij  de door hem getekende arresten van beslaglegging van Dirks Fodde de weduwe, Hillebrands Tamme, 

Wijngaarden Cornelis A.  in naam van den hooge overheid enz.   jaar 1818 (9) 

6080 219 

04-03-1822 

Baunach J. Deurwaarder te Hindelopen  na gedane sommatie is de belastingschuldige  Baren Jochum Douwes te 

Workum nalatig gebleven  de deurwaarder verzekt aan de Gouveeur van Vriesland toestemming om tot verkoop over te 
gaan enz. en gaat leter met Klapper Jan en Nagtegaal Willem als getuige met een dwangbevel enz. enz.  et een lijst 

waarin de goederen beschreven staan waar beslag op is enz.  jaar 1822 (5) 

6080 219 
04-03-1822 

Baunach J. Deurwaarder te Hindelopen  na gedane sommatie is de belastingschuldige  Baren Jochum Douwes te 
Workum nalatig gebleven  de deurwaarder verzekt aan de Gouveeur van Vriesland toestemming om tot verkoop over te 

gaan enz. en gaat leter met Klapper Jan en Nagtegaal Willem als getuige met een dwangbevel enz. enz.  et een lijst 

waarin de goederen beschreven staan waar beslag op is enz.  jaar 1822 (5) 

6285 

 

 
 

1224 

01-12-1817 

 

Baunach J.---- Duif Cornelis Pieters  te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland  

dat hij is aangeslagen voor de belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder 

Baunach J. op den 18e october de sommatie en de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten 
hand gesteld  enz. enz.  wordt verder in genoemd  Simonides Ids Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma  

Pieter Ontvanger der Contributie Floreen enz.  jaar 1817 (6) 

6256 368              

19-04-1815 

Baunach J. F.  te Hindelopen dat ook hij verklaard dat de administratie van de gemeente (Stavoren) geheel ten agteren 

raken  enz.  enz. en  dat gezegde Deurwaarder wierd aangemaand om meer voortgang te maken met de invordering  
enz. enz. getekend door de Burgemeester van Stavoren Lootsma J. A.  jaar 1815 (1) 

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Baunach J. te Hindelopen hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst 

gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij 
die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3) 

6870 18-03-1825 

11/5-A  

Baunach Johannes met als Standplaatsen; Hindelopen, Stavoren en Workum hij wordt vermeld als fungerende 

Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek Controle Workum  jaar 1825 (2) 

6098 855 

06-09-1823    

Baunach Johannes te Sneek,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  

bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam 
geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6) 

5989 540 

09-07-1814 

Baunach Johannes van beroep Deurwaarder hij wil ten huize van Huisman Ypke Jans wonende no. 32 te Nijega door 

het verkopen van in beslag genomen goederen hij vraagt hiervoor toestemming, de toestemming in een brief dat op 
verzoek van Keuchenius Gosuinus Ontvanger der Directe Belastingen  enz. verder worden genoemd als getuigen Pan 

Reinier Klazes, Quarre Rein Jerominus Hovenier te Koudum en Huisman Harmen Ypkes als bewaarder van de 

goederen met Handtekeningen van Pan, Quarre en Baunach enz. jaar 1814 (3) 

6282 764 
23-07-1817 

Baunach Johannes wonende te Coudum  maar nu naar Hindelopen vertrokken en Quarré Rein Jeremias knecht bij de 
Dominee Adama  D. (Dirk ook Theodorus)  alhier zijn aangesteld tot Deurwaarder Executant  enz. enz.  Reneman F. Z.  

heeft tijdens waarneming geschreven dat hij in sombere Experentie gebaart betrekkelijk tot  Baunach Johannes  en  

Quarré Rein Jeremias  blijkt niet geschikt en zodoende stelt hij voor om Hooren van Johan Christoffel Executeur alhier  
enz. enz bij  de Contributie van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde enz. enz. jaar 18171 (2) 

6021 200 

03-04-1817 

Baunach te Hindelopen------ Doker J. R? te Bolsward , Baunach te Hindelopen,   Quarau?  R. te Koudum,   Sterkenburg 

J.J. te Balk,  Steenbeek J of T. te Heeg ,  Joustra  H. M. te Sneek,  Sikkema E. F. te Grouw,  Sybrandius Tjeerd S. te 
Oosterwierum  een handgeschreven brief met al hun handtekeningen aan de Gouveneur van Friesland waarin zij 

vermelden dat hun inkomsten van den lande  zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet toereikend zijn om een 

gezin van te kunnen bekostigen enz. enz. jaar 1817 (2) 

5983 68 
26-01-1814 

Baunerts Johannes---- Velde van der M. Ontvanger der directe belastingen van de gemeente Sloten op zijn verzoek, ter 
zake hebbende de heren Eeuwes Johannes in Comp. te Koudum niet voldaan hebben  aan de herhaaldelijke 

waarschuwingen en andere middelen van dwang , enz.  de ondergetek Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) en de van 

deze brief de deurwaarder Baunerts Johannes deurwaarder houdende dwangbevelen vergezeld met Hottinga van W. H. 
(Willem Hanzes) Maire ad. Intrem van Sloten en Velde van der Melis Ontvanger der Directe belastingen aldaar  

begeven zig naar Wijckel no. 32  het eigendom van Eeuwes Johannes enz. en wij hebben tot bewaarder aangesteld Goot 

van der Berend Martens te Wijckel wonende enz. jaar 1814 (3) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Baunia L. B. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge 

het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

8383 891/5 

09-09-1841 

Bauning H. een declaratie van hem als cipier in het huis van arrest te Sneek wegens verpleegkosten jaar 1841 (2) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bauwer Jan Jasper Machiels 112 Rottevalle is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 

wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende 

het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-C 1e bat  
3e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Bauwer Jan Michiels * Rottevalle staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant 
Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een 

Nominative Staat met 8 kolom informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 

22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 
1817 (4) 

6245 399-5/v 

10-05-1814 

Bauwes Gepke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6245 399-5-a 

10-05-1814 

Bauwes Gepke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 



6418 248-b 1e 

bat 1e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Bauwes Jan Machiels 112 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent 

bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6390 45 en 111 
07-12-1814 

Baven T.---- Zuidersma Jacob Zijtzes, de Diaconen der hervormde gemeente van Augustinusga schrijven dat zij 
voornormde mede in alimentatie hebben enz.  en zijn broeder Zuidersma Ubele (Oeble)  Zijtzes wonende te 

Augustinusga enz. dat eerstgenoemde op vele tijden is zinloos quaadaardig met vallende ziektens is beladen en hem 

s’nachts altijd op zijn bed moet kluisteren enz. zodat Zuidersma Ubele Zijtzes de enigste is die hem kan onderhouden 
moet deze uit den dienst worden ontslagen enz. deze brief is getekend door De Diaconen  Suderma van U.?. , Heekstra 

W. F., Baven T. en Snethlage J. W. Praeses S. jaar 1814 (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Bavens gerrit 127 is zijn volgnummer en  Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat 

met 11 kolom vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant 
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave 

behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van 

voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6020 154 

14-03-1817 

Bavink J. wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 

Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van 

Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de 
Domeinen te Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt ….?   enz. jaar 1817 (3) 

6271 574-3 

06-07-1816 

Bavius ….? de dominee moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten 
behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

9185 1612 

05-12 1917 

Bavius Age  , komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand November met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 

(5) 

6047 379 

03-06-1819 

Bavius Anne Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6639 462 

08-05-1815 

Bavius Franciscus ondertekend namens Bavius v.d. Molen Franciscus Franciscus Emeritus Predikant te Foudgum thans 

85 jaar een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat deze ten gevolge van zijn hoge jaren enz. jaar  1815 

(4) 

6276 1067 

11-12-1816  

Bavius Franciscus van beroep Advocaat en Openbaar Notaris in het Canton hallum in Friesland hij schrijft en 

ondertekend een brief aan het Collegie van Gedeputeerde Staten  dat hij in het jaar 1815 door zijne Majesteit de Koning 

benoemd is  maar dat hij van domicilie wil veranderen enz. jaar 1816 (4) 

6077 976 

07-12-1821 

Bavius H. O.---- Hazelhof B. is in het kohier der Waterstaat wegens zijn huis letter F. no. 201 te Leeuwarden 

aangeslagen ter summa van enz. maar het huis heeft hij verkocht aan Schiere Gerlof Jans en is voornoemde 

gesommeerd en gerenoveerd doch vruchteloos en waarop ik (de Ontvanger der belastingen Roorda E.) arrest op op de 
goederen laten doen en vergezeld door Beitsma T. en Bavius H. O. een Dwangbevel enz. ook vermeld de goederen 

waarop beslag is gelegd, alle genoemden onderteken het dwangbevel enz. jaar 1821 (4) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Bavius Jan te Harlingen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 

1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 
Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6028 818 

17-11-1817 

Bavius Jan Vink te Leeuwarden in huis letter C no. 285, onderwerp; een arrest van goedern jaar 1817 (1) 

6276 1102-19 

18-12-1816 

Bavius No’ts F. (Notaris?), Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija 

opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog 
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens 

genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

9180 818 
05-05-1915 

Bavius Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Bavius Sake 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6254 140-B-blz. 

24 

17-01-1815 

Bavius Sieger uit een huis in de Breedstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der 

Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) 

dossier (34) jaar 1815. 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 

17-07-1839 

Bavius T.te Engelum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. 

jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 9-

v 
17-07-1839 

Bavius Tiede te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6639 462 

08-05-1815 

Bavius v.d. Molen Franciscus---- Bavius Franciscus ondertekend namens Bavius v.d. Molen Franciscus Franciscus 

Emeritus Predikant te Foudgum thans 85 jaar een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat deze ten 

gevolge van zijn hoge jaren enz. jaar  1815 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bavius Zake 383 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 

1841 (7) 

8201 785/9, 2 

07-05-1839 

Baws.m R. Kapitein is met zijn schip de Sunderland vanuit Sunderland op 3 Mei te Texel gearriveerd staat vermeld op 

het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met 



haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld 

schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 

06-02-1824 

Bax D. te Brielle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen 

en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 
voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 10 
06-02-1824 

Bax D. te Brielle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen 
en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

8377 766-8 

05-08-1841 

Bax J. G. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt 

in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolom waaronder de rang, 
geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 

(2) 

8377 766/8 
05-08-1841 

Bax J. G. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   
jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , 

laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

6855 5-A 

08-10-1824 

Baxteloodt Georgius, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met 

Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 

6053 915 
14-12-1819 

Baxter Georg B. ---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert  geass. met den Griffier ten 
huize van Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion 

thans met averij liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, 

Watson James, Kean John en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder  Bersma Henry  in 
Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts 

van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. 

(Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel 
en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,  Parker David Leith wonende te 

Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de 

Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te 
brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een 

probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen 

scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd 
werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te 

brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen 

begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over 
verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,  er was ook een passagier aan boord en 

wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J.  Griffier te 

Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (39) 

6838 7-A bijl. 2 

 Vrouwen 

Huis Justitie 
26-03-1824 

Baxum van Etje, 45 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 

hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 
wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 

gevangenen (48) 

6389 98 
19-11-1814 

Bayema Geele Ottes---- Osterhoud Anders Rollefs? hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en 
Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te 

Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons 

verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze 
verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden 

wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der 

Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4) 

6390 105 
 t/m 109 

22-12-1814 

Bayema Geele Ottes---- Zijp van der Sierd Wytzes wonende te Warns  hij is verkozen tot 1e luitenant van de Comp. 
Landstorm en Bayema Geele Ottes  wordt daar ook in genoemd maar dat hij een hoeveelheid stemmen heeft gehad enz.  

en dat de manschappen van de dorpen Scharl en Warns een cabaal maakten en daar door zoeken te bewerken dat de 

officieren alle uit hun dorpen enz. enz. ook wordt genoemd Heyes Heye Alberts verder aanwezig de lijst met namen 
van de stemmers (opgenomen in deze index onder de familienaam) enz. jaar 1814 (6) 

6034 398 

30-05-1818 

Bayema O. Jacobs hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Bayeno  Otte J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

6243 157 

04-03-1814 

Bayma Otte Jacobs  ---- Bruinsma Sybrand G.  gewezen Groot Schipper , Hiddes Reina Renteniersche,  Boer de Hidde 

Sierds , Boer de Haring Pieters , Sijp van der Wytze Atzes,  Jong de Sierd Hanzes,  Jong de Cornelis Jarigs,  Maakol 

Wolter Martens ,  Boersma Tjerk Jans , Bayma Otte Jacobs  Huislieden alle te Warns wonende  dat zij door de 
gemeente met  excentoriale  middelen gedreigd worden en  enz. enz. jaar 1814 (3) 

6626 527 

18-04-1814 

Bayma Otte Jacobs---- Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de 

Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis 

gebracht dat denzelve op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip 
Hendrik zijn Huisvrouw Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer  zijnde Bruinsma Sijbrand G.  te Warns enz. en 

ook gezien het groot halstarrige belastingschuldigden  te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van de 
Regtbank  te Sneek  waarin genoemd Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob  

Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde 

Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma 
Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe Warns die ons te kennen gaf dat enz.  jaar 1814 (7) 



9182 605 

05-04-1916 

Bazen Francois,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

6385 130, 131 

25-07-1814 

Bazuin Barteld Bartelds----hij staat vermeld op de Nominative staat van deserteurs omdat zijn plaatsvervanger 

weggelopen is van den 1e en 2e Bataillon Artillerie en Infanterie der Landmilitie in Vriesland enz. met een kolom 

aanmerkingen enz.  jaar  1814 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Balt Jan, 129 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de 

termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, beroep, aantal 
kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

3700 15-C, 17-21 

04-02-1837 

Bakker Sjoerd, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden 

met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

8228 1315-22 

09-10-1839 

Baardwijk van Wouter, Hussaar Regiment Hussaren no. 6 * 17-05-1815 Heusden,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 

verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost 
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene 

der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolom met info. Zoals 

o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4) 

3701 16-C 
14-03-1839 

Bakker Jelger Arjens, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente 
Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolom zoals 

de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-C 
14-03-1839 

Bakker Oentje Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de 
Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 

kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-C 

14-03-1839 

Bakker Trijntje Jelgers, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de 

Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 
kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

6425 22 

10-01-1818 

Bardy Antoine * 18-07-1770 Furnolle wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche 

Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie 
die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van 

Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden 

aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 
15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Bauwens Jean Baptiste * 11-02-1787 Gent, Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements 

lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden 
wegens vonnis van de Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Maria in 1836  enz.,  en vervallen 

van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolom met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de 

Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6854 30-C 
23-09-1824 

Baesel du Petrus Jacobus geb. 24-05-1789 Antwerpen, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van 
ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een 

overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Bake Anthoni * 07-08-1789 Steenbergen;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die 
met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolom vermeld zoals aangezigt, 

voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een 

kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

6416 150 
10-04-1817 

Bardewy Wicher Hendriks * 20-09-1789 Veendam wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-

officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun 

incorrigibel slecht gedrag in de maand februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje 
van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolom met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook 

merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3) 

6424 588 
25-11-1817 

Bank Jan Antony * 29-02-1792 Amsterdam wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van 
Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en 

Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand september 1817 op autorisatie van het 

departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of 
Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt 

vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

6392 113 
20-02-1815 

Balen van Gerardus * 03-01-1793 Leeuwarden hij is gedeserteerd en moet worden opgespoord, gediend hebbende als 
Fuselier bij de 5e Kompagnie 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie en op 11-01-1815 net verlof is gegaan maar niet is 

teruggekomen zoon van Balen van Machiel en Boomkamp Antje met een volledig signalement enz. Jaar 1815 (2) 

6392 113 

20-02-1815 

Balen van Machiel---- Balen van Gerardus * 03-01-1793 Leeuwarden hij is gedeserteerd en moet worden opgespoord, 

gediend hebbende als Fuselier bij de 5e Kompagnie 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie en op 11-01-1815 net verlof 
is gegaan maar niet is teruggekomen zoon van Balen van Machiel en Boomkamp Antje met een volledig signalement 

enz. Jaar 1815 (2) 

6854 30-C 
23-09-1824 

Baert Florentin geb. 07-01-1794 ,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn 
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van 

hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

6423 541G 

25-10-1817 

Bakker Gerlof Everts---- Bakker Oeke Gerlofs * 02-10-1796 z.v. Bakker Gerlof Everts en Dirks Renske 8 is zijn 

volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, 
Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan deGouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie 

voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6423 541G 

25-10-1817 

Bakker Oeke Gerlofs * 02-10-1796 z.v. Bakker Gerlof Everts en Dirks Renske 8 is zijn volgnummer, hij staat vermeld 

in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland 



ondertekende brief aan deGouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative 

Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. 

jaar 1817 (4) 

6421 424 
08-09-1817 

Baarda Feike Jans * 20-09-1798 wonende te Almenum geeft zeer eerbiedig te kennen in een request  aan Zijne 
Majesteit de Koning der Nederlanden Prinsce van  Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg dat hij vallende onder 

de Land Militie enz. dat hij de 2e van drie broeders is en dat zijn oudere broeder Baarda Harmanus Jans * 06-12-

1796/97?  in de ligting van 1815 in dienst is getreden  en verzoekt om vrijstelling enz. verder een Attest waarin vermeld 
dat Baarda Jan Feikes Schoolonderwijzer en Bonnema Trijntje beide in leven te Almenum drie zoonen hebben en wel: 

de 2 voornoemde en Baarda Petrus Jans * 30-11-1800 enz.  (wordt vermeld ook in een brief van de Minister van 

Binnenlandsche Zaken vermeld) enz.  jaar 1817 (9) 

6421 424 
08-09-1817 

Baarda Harmanus Jans----  Baarda Feike Jans * 20-09-1798 wonende te Almenum geeft zeer eerbiedig te kennen in een 
request  aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prinsce van  Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg dat 

hij vallende onder de Land Militie enz. dat hij de 2e van drie broeders is en dat zijn oudere broeder Baarda Harmanus 
Jans * 06-12-1796/97?  in de ligting van 1815 in dienst is getreden  en verzoekt om vrijstelling enz. verder een Attest 

waarin vermeld dat Baarda Jan Feikes Schoolonderwijzer en Bonnema Trijntje beide in leven te Almenum drie zoonen 

hebben en wel: de 2 voornoemde en Baarda Petrus Jans * 30-11-1800 enz.  (wordt vermeld ook in een brief van de 
Minister van Binnenlandsche Zaken vermeld) enz.  jaar 1817 (9) 

6421 424 

08-09-1817 

Baarda Jan Feikes---- Baarda Feike Jans * 20-09-1798 wonende te Almenum geeft zeer eerbiedig te kennen in een 

request  aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prinsce van  Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg dat 

hij vallende onder de Land Militie enz. dat hij de 2e van drie broeders is en dat zijn oudere broeder Baarda Harmanus 

Jans * 06-12-1796/97?  in de ligting van 1815 in dienst is getreden  en verzoekt om vrijstelling enz. verder een Attest 

waarin vermeld dat Baarda Jan Feikes Schoolonderwijzer en Bonnema Trijntje beide in leven te Almenum drie zoonen 

hebben en wel: de 2 voornoemde en Baarda Petrus Jans * 30-11-1800 enz.  (wordt vermeld ook in een brief van de 
Minister van Binnenlandsche Zaken vermeld) enz.  jaar 1817 (9) 

6421 424 

08-09-1817 

Baarda Petrus Jans---- Baarda Feike Jans * 20-09-1798 wonende te Almenum geeft zeer eerbiedig te kennen in een 

request  aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prinsce van  Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg dat 
hij vallende onder de Land Militie enz. dat hij de 2e van drie broeders is en dat zijn oudere broeder Baarda Harmanus 

Jans * 06-12-1796/97?  in de ligting van 1815 in dienst is getreden  en verzoekt om vrijstelling enz. verder een Attest 

waarin vermeld dat Baarda Jan Feikes Schoolonderwijzer en Bonnema Trijntje beide in leven te Almenum drie zoonen 
hebben en wel: de 2 voornoemde en Baarda Petrus Jans * 30-11-1800 enz.  (wordt vermeld ook in een brief van de 

Minister van Binnenlandsche Zaken vermeld) enz.  jaar 1817 (9) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Bandisch Aug.Ehardfried * 06-05-1799 Littau, Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de 

Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 
weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Rijn in 1836  enz.,  en 

vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolom met informatie zoalsGent  lengte, kleur 

vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Bauwens Lodewijk * 24-12-1800 Thied;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met 

briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolom vermeld zoals aangezigt, 

voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een 
kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

8350 171-6 

19-02-1841 

Baan van der Frederik Aukes 07-11-1804 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 
in de Ommerschans zijn opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek 

U om de desbetreffende besturen ten spoedigste enz. met 8 kolom informatie enz. jaar 1841 (6) 

8199 725-24 

17-07-1839 

Barends Cornelis * 28-05-1806 Amsterdam staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de 

Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij 
regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop 

enz. jaar 1839 (5) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Baudoin Louis Joseph * 28-11-1806 Duinkerken, Fuseler in het Oost Indisch leger kavalerie  Hij staat op de 
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 

weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Louisa in 1835  enz,    

en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolom met informatie zoals lengte, kleur, vorm 
van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Balemans Simon * Oudenbosch  *26-08-1807, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, 

lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van 

eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 
1841 (3) 

8199 725-24 

17-07-1839 

Bas Lauwrens * 17-09-1808 Etten staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de 

Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij 
regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop 

enz. jaar 1839 (5) 

8207 898-17 

30-08-1839 

Bansen Antonie * 16-10-1808 Amsterdam , Fuselier 17e Afd. Infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van 

militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens 
vonnis van de Krijgsraad  tot  vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolom met 

informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Bakker Frans Lodewijk * 06-12-1808 Amsterdam, Seregeant bij de garnizoens Troepen van Amsterdam, Hij staat op 
de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 

weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  en als eerloze schelm weggejaagd en vervallen van den Militaire stand 

en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolom met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz 
(4) dossier (20) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Bakker Gerrit, Lancier 1ste regiment lanciers * 09-02-1815 Den Haag,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met 

briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden 



personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolom met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, 

Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Bart Jan, Korporaal  2de  regiment  infanterie *   19-02-1816 Opperdoes,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat 

van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij 
de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen 

met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo 

weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolom met info. Zoals o.a. Lengte, 
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

8047 2604839 

02-06-1837 

Bakker Harmen Lammerts Baukes * 21-10-1818 Ligtmatroos op Twee Gezusters, jaar 1837 

8179 366-20 
08-04-1839  

Bakker Romke---- Bakker Sible Romkes * 16-12-1820 Harlingen z.v. Bakker Romke en Bleeker Jetje (Yetje volgens 
Tresoar) Hendriks beide overleden ,  Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Harlingen  en 

wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

8179 366-20 
08-04-1839  

Bakker Sible Romkes * 16-12-1820 Harlingen z.v. Bakker Romke en Bleeker Jetje (Yetje volgens Tresoar) Hendriks 
beide overleden ,  Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Harlingen  en wel Opgave ten 

aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

6869 26-02-1825 

11-A 

Barradeel, Stormen van 3 en 4 Februari 1825 een inventaris lijst van op de Zeestranden aangespoelde opgevischte 

Houtwaren met vermelding van het merk van het hout enz. opgemaakt door Fopma T. Z. Assessor en Smith E. jaar 
1825 (2) 

8375 716-3_1H 

22-07-1841 

Bartholm Dirk 09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud 

vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_1D 

22-07-1841 

Bakker Sibbele Romkes 18-05-1833 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud 

vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_1D 
22-07-1841 

Bakker Hinke Sjoerds 21-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een 
ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud 

vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_1D 
22-07-1841 

Bakker Jelsk Sjoerds  staat ook bijgeschreven Zichske 21-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en 
wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten 

verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde 
Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8257  65/12 

20-01-1840 

Bartholm Luitje Jans is sedert 21 juni 1836 uit de colonie te Veenhuizen gedeserteerde zich te Molkwerum zoude 

ophouden  en aldaar gearresteerd en onder policie geleide naar de colonie in Veenhuizen gebracht enz. jaar 184r0 (3) 

8375 716-3_1H 
22-07-1841 

Bartholm Leentje 20-01-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud 
vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_1H 

22-07-1841 

Bakker Jouke 30-04-1840  opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud 
vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_1K 

22-07-1841 

Bakker Jan 09-10-1839 opgenomen gedeserteerd 23-05-1840 terug 04-04-1840 opnieuw gedeserteerd 25-05-1840 

weder terug 10-06-1840 in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 
kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 

document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport 

kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

9182 113-a  
15-01-1916 

Baarderadeel, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de 
Burgemeesters van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  

veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  

zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving 
Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  

Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, 

Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1) 

9182 113-a  

15-01-1916 

Balk, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters 

van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten 

met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , 
Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, 

Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, 

Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, 
Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1) 

  ‘Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index  

3701 16-D 

10-02-1842 

Bakker Jelger Arjen, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen 

van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolom zoals 
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Bakker Oentje Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de 

termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 
kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 



3701 16-D 

10-02-1842 

Bakker Trijntje Jelgers, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de 

termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 16-D 
10-02-1842 

Baukes Hendrik Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen 
van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolom zoals 

de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Barger Neeltje Beerends, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in 

de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 
met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3701 13-D 

07-02-1842 

Bakker Dieuwke Klazes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de 

termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 
kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Barger Neeltje Berends, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  

Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke 
Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

9725 Deel 2  

Blz.1 

00-00-1875 

Bakker Jan,  1e Regiment Infanterie  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1875 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 66 

00-00-1874 

Bakker Jan,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 68 

00-00-1874 

Bakker Jan,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.12 

00-00-1877 

Bakker Jan, 1e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 
en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.14 
00-00-1878 

Bakker Jan, 1e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.6 
00-00-1876 

Bakker Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1876 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 72 

00-00-1874 

Bakker Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 74 

00-00-1875 

Bakker Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1875 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 74 

00-00-1875 

Bakker Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolom info. jaar 1875 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 78 

00-00-1875 

Bakker Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 5 kolom info. jaar 1875 (2) 

6702 104 
06-04-1821 

Bakker Thomas Annes Sneek Schipper 3 April verongelukt Oldeboorn  jaar 1821 

8201 785/9, 4  

midden 

07-05-1839 

Bakker A. W. Kapitein is met zijn schip de Anna Hermanna op 1 Mei vanuit Leverpool vertrokken naar Riga, staat 

vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

aankomstdatum met haven en land   enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8201 785/9, 4  

midden 

07-05-1839 

Banks J.  Kapitein is met zijn schip de Ouse te Newhaven op 1 mei gearriveerd  komende vanuit Rotterdam staat 

vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8108 863-12 
01-09-1838 

Bastenie Pierre Joseph, Jager Corps Jagers van Cleerens , * 13-05-1812 Antwerpen,  hij wordt vermeld op een 
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 

verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost 

Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene 

der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolom met info. Zoals 

o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

3700 15-C, 17-21 
04-02-1837 

Bakker Jan Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden 

met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Baden Johannes Cornelis, Hussaar Regiment Hussaren no. 6 * 25-10-1817 Bergen op Zoom,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost 

Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene 
der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolom met info. Zoals 

o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

6669 415-c 

21-10-1817 

Banga J. (Jelle) Burgemeester van Franeker (treed af 2 januari 1818) staat op een document (met zijn handtekening) aan 

den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen 
staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans 

in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 
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