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Invt. Akte ‘Toegang 11 ** 

  ‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.  

6100 1081           
01-11-1823    

Caan H. J., ---- Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B.,  Jonkheer Poll van der A. , Previnaire 
E. J., Schneiter J. J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2) 

8096 
 

624/2 
31-01-1838 

Caarels Karel Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Semarang  1837, 
komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de 

Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7) 

6046 357 

24-05-1819 

Caarten Herman Carel Bicker---- 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) 

6256 334 

10-04-1815 

Caco ….?, 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) 

8377 766/8 

05-08-1841 

Caderius 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) 

6020 139 

04-03-1817 

Cadwoude ….? Dijkgraaf en Heemraaden van de Polder 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) 

5672 84 
15-11-1894 

Cae….J. (Carstens?) >>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. 
directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het 

vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en 

Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun 
handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote 

snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Cageling Marinus Arnoldus Geb. Maastricht, laatst gewoond hebbende te Harderwijk Flankeur Overleden te 

Padang  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de 
Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7) 

6651  209 

01-05-1816 

Cahai I. S.---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens 
hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement 

ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder 

een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje 
ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte 

Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van 

Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn 
vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een 

verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend 

door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia 
Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, 

Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, 

Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers 
Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Cahais (Dominee) te Witmarsum 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) 

http://www.altijdstrijdvaardig.nl/
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6655  398 blz. 1 

29-08-1816 

Cahais A. C. benoemd tot Assessor van het Classikaal Bestuur van Harlingen i.p.v. de naar Dordrecht vertrekkende 

predikant Tijdeman B. F. (Barend Frederik) als lid van het Provinciaal Kerkbestuur optreedt: den Heer Koning P. 

(Pibo) Predikant te Dronrijp enz.  jaar 1816 (4) 

6284 1119-22, 
32 

03-06-1817 

Cahais G. M. Boekverkoper voor levering van de Amsterdamsche Courieren  komt voor op : Rekening gedaan 
door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de 

Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten 

van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36) 

5984 125, 125F-
1 

16-02-1814 

Cahais G. M. Boekverkoper, wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens 
de menues depenses en frais de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Leeuwarden 

enz. jaar 1814 (4) 

6046 364 
26-05-1819 

Cahais G. M. 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) 

6052 861 

29-11-1819 

Cahais G. M. 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 1819 
(1) 

6388 27 

06-10-1814 

Cahais G. M.---- Jonker Cornelis en Cahais G. M. hebben zich vrijwillig aangegeven  als leden van de stedelijke 

schutterij van Leeuwarden en zij enz. enz. jaar 1814 (1) 

6082 453 

03-05-1822 

Cahais G. M. 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) 

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Cahais G. M. te Deinum 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 

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

6281 545-4, 18 

04-11-1813 

Cahais G. M. te Leeuwarden hij is Schuldeischer van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat 

aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den 
laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 

kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (8) dossier (23) 

6014 483 

27-07-1816 

Cahais G. M. voor geleverde registers op het staatsblad der Vereenigde Nederlanden, staat op een document 

Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het bedrag  enz. jaar 1816 (1) 

6242 113 

19-02-1814 

Cahais G. M. voor Papier staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken voor de Gemeente 

Oosterend enz. jaar 1814 (3) 

6252 1179-61 

08-11-1813 

Cahais G. M. wegens geleverde Couranten (de Courier van Amsterdam) ,  hij komt voor  op de Rekening van 

Inkomsten en Pretensien, Caserneringen en fournituurgelden Scheep en Wagenvragten van Militairen,  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) 

5984 125, 125G-

1 
16-02-1814 

Cahais G. M. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Cahais G. M.te Ternaard 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) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Cahais Gerhardus Magnus, 826 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 kolommen met 
vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 

1521 namen (135) 

6648 66 blz. 3 
14-02-1816 

Cahais H. C. te Witmarsum Predikant, 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 tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier 

(11) 

6257 410-2 
28-04-1815 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) de Dominee te Witmarsum is 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) 

8285 615-2, 40-3 

19-06-1840 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) de Dominee te Witmarsum 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 kolommen 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 

(8) 

8359 377-12 
19-04-1841 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) Predikant te Witmarssum een pensioen van f. 600 wordt vermeld in een 
document De Minister van Staat belast met de Generale Directie voor de zaken van de Hervormde Kerk heeft de 

eer enz.   

Jaar 1841 (5)   

6671 54 deel 2 

blz. 14 

22-01-1818 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum Praeses Classikale Bestuur van de provincie Vriesland 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 deel 2 

blz. 3 
22-01-1818 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum Predikant Classis van Harlingen 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. 3 

22-01-1818 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum 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 

Blz. 3 
04-01-1819 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der 

Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn 
functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2 
Blz. 15 

04-01-1819 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum 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) 

6709 36 deel 2  

blz. 3+ 16 

16-01-1822 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum, 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 (10) dossier (43) 

6833 38-D deel 

1 
Blz. 3 

06-02-1824 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum, 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. 3 

06-02-1824 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum, 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. 16 
06-02-1824 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum, 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 

6053 973 

30-12-1819 

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon)----Benthem A. (Arnoldus) Predikant te Schingen en Slappeterp en  Dominee 

Wassenbergh A. (Arnoldus) is in de jaren 1814 beroepen. Onderwerp het tractement per jaar met bedragen en 

vrijwillige afstand was alleen van kracht voordat enz. enz.  in een brief van het Classikaal bestuur  getekend Cahais 
I. S.( Izaak Samuel zoon) en Cloppenburgh B. M.  jaar 1819 (8) 

6054 48 

20-01-1820 

Cahais I.---- Wassenbergh A. (Arnoldus) Predikant hij is beroepen te Veenwouden en is losgemaakt van Schingen 

en Slappeterp op 22-11-1819 en de kerkenraad vergadering heeft gevraagd om een handopening voor de gemeente 
te vragen enz. enz. verder ondertekenen Cahais I. en Tuuk van der Gerh namens het Provinciaal Kerkbestuur  jaar 

1820 (3) 

6102 1                   

02-01-1824 

Cahais Samuel---- 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) 

6102 13 

03-01-1824 

Cahais Samuel--- Vlink I. (Izaak) op heden den 31e december 1893 heb ik burgemeester van Sneek begeven naar 

het kantoor van de heer Speelman Wobma Helenus Marinustot dusverre ontvanger Particulier te Sneek teneinde 
aldaar tegenwoordig te zijn bij de overgave van alle zig daar bevindende gelden en waarden aan den heer Cahais 

Samuel benoemden agent van den Algemeene Nederlandsche dit stuk is door de drie genoemde ondertekend enz. 

jaar 1824 (2) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Cahais Samuel, 918 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 kolommen met vermelding 
van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen 

(135) 

6021 218 2e deel  

10-04-1817 

Caland A. te Breskens,  Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 

(3) totale lijst (22) 

8106 

 

150,  812/7 

18-08-1838 

Calander Johannes Rotterdam en op Reis naar de  Zeeman Oost-Indien 

6025 557 

21-08-1817 

Calcar Jan  leeraar der Doopsgezinden te Heerenven Onderwerp: zijn middelen van bestaan jaar 1817 (1) 

6024 488 

26-07-1817 

Calcar van J. Leeraar van de Doopsgezinde gemeente te Heerenveen een handgeschreven brief met zijn 

handtekening aan de Gouveneur van de Provincie Frieland jaar 1817 (1) 

6024 475 
22-07-1817 

Calcar van Jan Leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Heerenveen schrijft in een door hem ondertekende brief dat 
hij geen middelen doch bestaan hebbende en eeniglijk en alleen in zijn hoogbejaarden ouderdom met zijn vrouw en 

kinderen moeten leven van een jaarlijks tracement van vierhonderd en vijftig guldens, enz. jaar 1817 (2 

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Caldewaijer Ronnke Oukers 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) 



6094 372 

02-05-1823   

Calenelle---- 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) 

6022 294 

05-05-2817 

Caleveld Egbert wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 

Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan 

genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met 
de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven Sloet tot 

Westerholt ….? 1817 (3) 

6022 294 
05-05-2817 

Caleveld Jan wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 
Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan 

genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met 

de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven Sloet tot 
Westerholt ….? 1817 (3) 

9725 Deel 2  

Blz. 142 

00-00-1894 

Calf Jan,  5e 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 kolommen info. jaar 1894 (2) 

8270 298/16-42   

25-03-1840  

Calfsbeck van W.W. Handgeschreven brief van de Winkelier/Tapper en Broodverkoper W.W. van Calfsbeck te 

Leeuwarden    jaar 1840    

8224 1229-14 

03-12-1839 

Calfsbeek van Hendrkje huisvrouw van Veen van der Tamme  te Leewarden het betreft een  door haar geschreven 

en ondertekend request dat hare man als plaatsvervanger in dienst bevind voor Tromp Tjerk  woonachtig te Hollum 
op het eiland Ameland maar dat Tromp in geen deelen voldoet aan de bepalingen bij het contract van 

plaatsvervanging vastgesteld en dat hij in gebreke blijft en zij verzoekt de Gouverneur of hij Tromp wil bevelen 

enz. jaar 1839 (5) 

6864 28-A 
05-01-1825 

Calkoen P. ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, 
Walvisch Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H.,  Ysendyk van E. G.,  Staedel P. J. ,  Vries 

de G.,  Calkoen P. ,   Romijn P.,  Scholten J. R. ,  Spreekens van B.  allen te Amsterdam wonende  jaar 1825 (3) 

6872 05-04-1825 
40-A 

Calkoen P. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening 
artikel 123 der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze 

prijscourant staan ca. 75 diverse goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, 

Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan 
de Boekverkopers Smit J. W. de weduwe en Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg 

enz. jaar 1825 (4) 

6671 54 blz. 20 

22-01-1818 

Calkoen P. J. te Genemuiden 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 16 

22-01-1818 

Calkoen P. J. te Genemuiden Secundi 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 17 

04-01-1819 

Calkoen P. J. te Genemuiden 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. 6 

29-08-1816 

Calkoen P. J. te Genemuiden, 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) 

6092 191 en 192 

05-03-1823 

Calland Keppel  ….?----  Brons  Knottnerus W. predikant in Oostvriesland  en kandidaat voor de sinds 1821 

vacante plaats  te Nes  op Ameland enz. de 1e brief wordt ondertekend door de Staadsraad Directeur generaal voor 

de zaken der Hervormde Kerk de heer Calland Keppel  ….? En de 2e brief door de Scriba van Dokkum Adriani  
Ar(v?)ius  met als onderwerp; een verbeterde Predikant woning enz. en gaat naar Leeuwarden om zijn kinderen en 

kindskinderen eens te zien en zal dan bij zijn schoonzoon Fockema N. zijn, jaar 1823 (6) 

6709 36 deel 1 

blz. 10 

16-01-1822 

Callenfels G. W. te Sluis, 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. 14 

16-01-1822 

Callenfels G. W. te Sluis, 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 
1 

Blz. 8 

06-02-1824 

Callenfels H. A. te Oostburg, 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. 14 

06-02-1824 

Callenfels H. A. te Oostburg, 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 



6843 30-C 

gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Calp Tabe, 859 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 kolommen met vermelding 

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

6871 21-03-1825 

17-B 

Calsbeek (Kalsbeek) Grietje Jalkes een request houdende verzoek dat haar man Rintsma Albert Alles van beroep 

Schoenmaker welke naar de Kolonie Ommerschans is getransporteerd daar uit moge worden ontslagen, in het 
antwoord o.a. dat hij enige jaren is beschouwd niet bij zijn verstand te zijn maar dat hij niet boosaardig was maar in 

tegendeel vrolijk enz. de grietman beveeld aan om hem terug te laten gaan naar zijn gezin enz. jaar 1825 (8) 

6301 413 

16-07-1822   

Calsbeek ….?  ---- Sinnema S.  hij tekend  (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden 

van Wijns aan de Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs 
en brave opvoeding der jeugd  maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over 

zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister 
voor het Publieke Onderwijs  dat de onderwijzer Calsbeek ….?  Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816  de 

school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel  enz. enz. enz. jaar 1822 (7) 

6382 20 nr.  63 

29-03-1814 

Calsbeek Goose Dirks plaatsvervanger van Haan de Minze Ybeles staat vermeld op een lijst van personen welke 

tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten 
vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4) 

9185 

 

1145 

04-09-1917 

Calsbeek Jelle  * 29 juli 1867 Lemmer Directeur Visafslag en Veldwachter te Lemsterland (8) 

6098 832 

01-09-1823    

Calsbeek van W. H. gewezen Logementhouder , Onderwerp: een transactie met de Raad van Haskerland enz. jaar 

1823 (1) 

6096 644 

15-07-1823    

Calsbeek van W. H. voormalig Logementhouder te Joure , Onderwerp een Request , hij heeft de pretentie om van 

het gemeentebestuur van Haskerland te eisen dat hij moet ontvangen fl. 1700.= en hij  maar slechts fl. 270.= heeft 

ontvangen enz. enz. verder wordt er vermeld dat hij een onbeschaamde leugentaal uit enz. enz. jaar 1823 (2) 

8359 372-13 
16-04-1841 

Calsbeek Willem Henderik Willem van beroep Koopman en tapper enz. te Leeuwarden staat vermeld in een 
dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie 

Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem 

ondertekend enz. jaar 1841 (28) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Calsem van Barthelomeus * 22-02-1802 Amsterdam,  Tamboer;   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 

kolommen 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) 

8308 1087-10 

03-11-1840 

Cam M. A. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 

183e en 184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3) 

6641  597 + 598 

+ 630 
15-07-1815 

Cambaceres---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward, hij ondertekend namens de 

Burgemeester en Wethouders van deze Stad een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende twee fransche 
Krijgsgevangen Officieren genaamd Cambaceres en Moulin Du op order van de Luitenant Generaal Sweerts de 

Landas op gisteren hier zijn aangebragt geworden maar de vele anti Fransgezinden zijn zo geschokt enz. jaar 1815 

(8) 

6036 536 
23-07-1818 

Cambach ….? Aannemer, betreft de aanbesteding van voedingswaren voor de gevangenen, en aangezien hij de 
enigste is die heeft gereageerd moet volgens het Collegie van Regenten van de gevangenis te Sneek getekend door 

Vlink Y. op de onaagenaamste wijze et de3ze Cambach samenwerken enz. jaar 1818 (3) 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Cambach Joh. 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) 

6008 121 
20-02-1816 

Cambach L  voor het onderhoud der gevangenen, Het Collegie van Regenten over de gevangenissen te Sneek heeft 
drie ordonnanties afgegeven enz. ten name van hem enz. jaar 1816 (1).  

6034 358  

na akte 361 
16-05-1818 

Cambach P---- Mulder H. J. te Heerenveen en Cambach P. te Sneek onderwerp; een ordonnantie ter hunne gunste 

enz. jaar 1818 (1) 

6037 
 

574 en 578 
04-08-1818 

Cambach P, Aannemer Onderwerp; leverantie aan de gevangenis betreft verpleging te Sneek, jaar 1818 (3) 

6020 161 
15-03-1817 

Cambach P. ---- aanbesteding van het onderhoud der gevangenen te Sneek, hierbij zit ook een weekmenu waaruit 
men zien wat de gevangenen in 1817 te eten kregen, enz. aanwezig zijn de heren Vlink Y., Attema A. E., Noijon 

P., Nijland J., Warren W., Napjus H. en Haga van A. B. leden van de Raad der Gevangenhuizen te Sneek,  tevens 

Cambach P. en allen ondertekenen dit document jaar 1817 (5) 

6020 153 
13-03-1817 

Cambach P.  betreft een ordonnantie ter uitbetaling aan hem enz. jaar 1817 (1) 

6042 33 en 63 
15-01-1819 

27-01-1819 

Cambach P.  een ordonnantie ten zijne voordele voor verpleging der gevangenen te Sneek en een ten name van  
Eekma K. Gz.  Wegens geleverde medicamenten enz. enz. jaar 1819 (3) 

6018 21 en 68 

08-01-1817 

Cambach P.  een ordonnantie ter betaling voor hem  wegens geleverd voedzel aan de gevangenen te Sneek en voor 

de maand november 1816  voor verpleging van de gevangenen  enz. jaar 1817 (2) 

6048 517 
27-07-1819 

Cambach P.  een ordonnantie van betaling  te Sneek enz. jaar 1819 (1) 

6048  495 
22-07-1819 

Cambach P.  een ordonnantie van betaling wegens verpleging der gevangenen  en eene voor Eerdmans J. als 
Medicus van de gevangenen te Sneek enz. jaar 1819 (1) 



6053 869 

02-12-1819 

Cambach P.  een ordonnantie voor verpleging der gevangenen te Sneek jaar 1819 (1) 

6055 92 
08-02-1820 

Cambach P.  Ordonnantie betreffende verpleging van de  gevangenen van Sneek. van fl. enz. jaar 1820 (1) 

6050 656 

11-09-1819  

Cambach P.  te Sneek een ordonnantie  voor verpleging van de gevangenen aldaar jaar 1819 (1) 

6035 457 

22-06-1818 

Cambach P.  te Sneek Onderwerp; een ordonnantie voor verpleging van gevangenen enz., Eekma K. voor 

geleverde medimacenten aan de gevangenen  enz. jaar 1818 (1) 

6010 251 

17-04-1816 

Cambach P.  voor ordonnantie van zijn rekening wegens geleverde goederen aan de gevangenis te Sneek jaar 1816 

(1) 

6012 363 

26-06-1816 

Cambach P. betreft een ordonnantie ter zijne gunste van f. 70-3.- voor mondbehoeften voor de gevangenen te 

Sneek enz. jaar 1816 (1) 

6041 889 
11-12-1818 

Cambach P. een contract, aannemer betreffende de bezorging van de mondbehoeften en wijdere diensten ten 
behoeve der gevangenen te Sneek enz. jar 1818 (2) 

6053 944 
24-12-1819 

Cambach P. Een misseve wegens verpleging der gevangenen in de maand Augustus jaar 1819 (1) 

6003 780 

06-09-1815 

Cambach P. een ordonnancie betreffende geleverde Noodwendigheden  enz. jaar 1815 (1) 

6040 827 

12-11-1818 

Cambach P. een ordonnantie afgegeven ten bedrage van f. 159.80 gedurende de maand juli voor verpleging der 

gevangenen te Sneek enz. jaar 1818 (1) 

6056 208 

24-03-1820 

Cambach P. een ordonnantie afgegeven voor verpleging der gevangenen te Sneek van fl. 67.32,   jaar 1820  (1) 

6009 173 

12-03-1816 

Cambach P. een ordonnantie ten bedrage van f. 188-17-:  wegens geleverde goederen 

6012 
 

330 
11-06-1816 

Cambach P. een ordonnantie ter uitbetaling van f. 153-:-: voor geleverde Mondbehoeften  aan de gevangenen te 
Sneek jaar 1816 (1) 

6003 793-1 
13-09-1815 

Cambach P. een ordonnantie van f. 100-8-  voor geleverdeNoodwendigheden jaar 1815 (1) 

6045 239 

13-04-1819 

Cambach P. een Ordonnantie voor verpleging der gevangenen over januari groot f. 143.82 enz. en Vlink Y 

ondertekend dit document namens het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek jaar 1819 (1) 

6045 253 

16-04-1819 

Cambach P. een Ordonnantie wegens verpleging der gevangenen over de maanden November en Decdember 1818 

van fl. 166.60  jaar 1819 (1) 

6039 745 

07-10-1818 

Cambach P. hij krijgt de leverantie---- Gevangenissen; Proces Verbaal van aanbesteding voor het leveren van  

voedsel aan de gevangenis te Sneek (met de menu’ s wat ze te eten krijgen ) er worden in vermeld Vlink Y, Attema 

A. E., Warren W. G., Napjus H. , Noyon P., Haga van A. B.  Allen leden van de Raad der Gevangenishuizen en 
Banning H. en Cambach P. als inschrijvers  jaar 1818 (4) 

6036 489 

10-07-1818 

Cambach P.---- Olivier W.,  Warren W. G., Napjus H., Haga van A. B. , Nijland Jurjen,   Noyon P.  leden van de 

raad van de gevangenishuizen  te Sneek onderwerp de aanbesteding van de voeding  en de weekmenu’ s  jaar 1818 
(5) 

6030 16 

08-01-1818 

Cambach P. Onderwerp: een afgegeven ordonnantie wegens geleverde goederen/tractement aan de gevangenis . 

jaar 1818 (1) 

6008 99 

12-02-1816 

Cambach P. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de 

Ordonnantiën enz. jaar 1816 (2) 

6008 113 
17-02-1816 

Cambach P. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de 
Ordonnantiën enz. jaar 1816 (2) 

6007 69 
30-01-1816 

Cambach P. Onderwerp: Nota der aan hetMinisterie van Justitie verschuldigde zegel en leges van de Ordonnantiën 
enz. jaar 1816 (2) 

6022 300 

07-05-1817 

Cambach P. Onderwerp;  afgifte van 2 stuks ordonnantiën door de minister van Justitie aan hem voor de verpleging 

van gevangenen  te Sneek en aan Farx U. S. voor leverantie van arbeidsloon enz. jaar 1817 (1) 

6049 555 

09-08-1819 

Cambach P. te Sneek  een ordonnantie voor het verplegen van de gevangenen enz. jaar 1819 (1) 

6004 858 

14-10-1815 

Cambach P. te Sneek  f. 92.16 Staat vermeld op het document van Ordonnancien uit te betalen ten zijne gunste van 

hem voornoemd bedrag enz. jaar 1815 

6043 132 

23-02-1819 

Cambach P. te Sneek  zijn rekening van fl. 113:56 voor verpleging der gevangenen te Sneek  in de maand oktober 

1818 jaar 1819 (1) 

6011 292 
17-05-1816 

Cambach P. te Sneek een afgegeven  Ordonnantie voor geleverde mond behoeften van negentien stuivers wegens 
enz. jaar 1816 (1) 

6026 637 
19-09-1817 

Cambach P. te Sneek een ordonnantie ten zijne gunste voor kosten van de verpleging der gevangenen gedurende 
mei en juni en een ordonnantie ten name van Eekma K. enz. jaar 1817 (1) 

6047 372 

01-06-1819 

Cambach P. te Sneek een ordonnantie ten zijne name groot f. 131.92 voor verpleging van de gevangenen te Sneek 

enz. jaar 1819 (1) 

6027 702 

08-10-1817 

Cambach P. te Sneek Onderwerp verpleging gevangenen jaar 1817 (1) 

6032 200 

24-03-1818 

Cambach P. te Sneek onderwerp; een ordonnantie groot fl. 515: 25 voor verpleging van gevangenen enz. jaar 1818 

(1) 



6038 670 

10-09-1818 

Cambach P. te Sneek, een toestemming voor betaling aan hem wegens  verpleging der gevangenen in Sneek jaar 

1818( 1) 

6021 224, 240 
11-04-1817 

Cambach P. van beroep aannemer stuurt een rekening in aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 
vorderingober de maand september 1816 van f. 99 jaar 1817 (2) 

6036 499 

14-07-1818 

Cambach P.---- Vlink Y. ondertekend een brief namens het Collegie regenten over de gevangenishuizen te Sneek 

dat de heer Cambach P. een betaling krijgt van f. 138.= voor verpleging der gevangenen enz. jaar 1818 (1) 

6053 913 

13-12-1819 

Cambach Paulus ---- Olivier W., Attema A. E. ,  Warrens W. G., Nijland J. , Napjus H., Haga van A. B. , Noijon P.  

Leden van het college van regenten over de gevangenishuizen in Sneek  hebben met de persoon  Cambach Paulus 
te Sneek  overeengekomen voor de leverantie van  benodigdheden  van Onderhoud enz. enz. jaar 1819 (5) 

5992 775  

03-10-1814 

Cambach Paulus,--- 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 (3) 

5992 793        

10-10-1814 

Cambach Paulus,--- 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 (3) 

5992 802 
14-10-1814 

Cambach Paulus,--- 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 (3) 

6041 920 
29-12-1818 

Cambach Poulus betreft een aanbesteding der Fournitures (gespecificeerd) voor de gevangenen te Sneek gedurende 
1819 door de navolgende leden van de raad der gevangenishuizen . Alring B.  Attema A. E.,  Warren W. G.   

Nijland J.  , Napjus H.  Haga van A. B. , Noyon P.  En gegund aan Cambach Poulus jaar 1818 (4) 

6077 982, 1, 5-8 

10-12-1821 

Cambach Poulus---- Olivier W. , Attema A. G., Warren W. G., Napjus H., Buwalda van Haga A., Noyon T.leden 

van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een contract van aanbesteding met Cambach 
Poulus te Sneek bereffende de levering der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen er wordt vermeld in de 

vorm van een Menu wat de gevangenen dagelijks te eten krijgen wat hij moet leveren enz. jaar 1821 (5) 

6052 810 
13-11-1819 

Cambach Poulus wordt opnieuw voor het jaar 1820 opnieuw geaccordeerd voor het leveren van de benodigdheden 
voor de gevangenis te Sneek enz. jaar 1819 (1) 

6032 182 

16-03-1818 

Cambach Poulus, aannemer der levensmiddelen voor de gevangenen te Sneek hij heeft zig herhaalde malen 

vervoegd bij het college van regentenvan de gevangenissen te Sneek zig beklagende over de niet voldoening van 
zijn declaraties over de maanden oktober, november en december 1817 enz. enz. jaar 1818 (1) 

6023 409 

28-06-1817 

Cambach R.  te Sneek  een vergoeding voor de verpleging van gevangenen enz. jaar 1817 (1) 

6013 460 

25-07-1816  

Cambach S. te Sneek een ordonnatie ten gunste van hem groot f. 59-2-: enz. jaar 1816 (1) 

6058 322 

03-05-1820 

Cambach T. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden betreft een 

Ordonnantie van betalingaan voornoemde  jaar 1820 (2) 

6034 355-a 

14-05-1818 

Cambacht P. te Sneek voor levering  aan de gevangenhuizen enz. jaar 18181 (1) 

6017 741 
05-12-1816 

Cambagt P.  een ordennantie voor geleverde levensmiddelen aan  de gevangenhuizen te Sneek, jaar 1816 (1) 

6015 642 
24-10-1816 

Cambagt P.  te Sneek een betaling wegens gedane levering aan de gevangenis te Sneek gedurende de maand 
augustus dezes jaar enz. jaar 1816 (1) 

6683 2 deel 1 

Blz. 6 
04-01-1819 

Cambier J. (Mr.) Ouderling te Arnhem tot Classificaal Secundus in Gelderland 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 

Blz. 6 
04-01-1819 

Cambier J. (Mr.) te Arnhem 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) 

6680 418 blz. 7 
07-10-1818  

Cambier J. B. te Lens, 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) 

6100 1186 
25-11-1823 

Camerijk, Majoor Chirurg,   wegens zijn overlijden is de post als officier van gezondheid  bij de strafgevangenis 
vacant en zal worden waargenomen door  Collard J. officier van gezondheid en Sotheau A. J. H. officier van 

gezondheid , beide officieren bij de 8e afdeling Infanterie  enz. jaar 1823 (4) 

6092 255 
25-03-1823 

Camerik A.  Chirugijn Majoor, hij neemt waar de functie van Geneeskundige dienst in het huis van Reclucie enz.  
er wordt gesproken over zijn aanstelling,  tractement en pensioen enz.  jaar 1823 (5) 

6095 485 

09-06-1823   

Camerik A. een declaratie wegens reiskosten voor zijn verplaatsing van Haarlem naar Leeuwarden als officier van 

gezondheid van gevangenis enz. jaar 1823 (2) 

6095 565 + 575 

28-06-1823   

Camerik Abel Doctor (officier van gezondheid der 1e Klasse)  der Gevangenen te Leeuwarden in een document 

wordt vermeld dat hij is overleden op 24 juni  en aangezien hij al sedert 1 april epensioneerd is met eene jaarlijkse 
som enz. jaar 1823 (2) 

8364 493-12 

19-05-1841 

Cammans P. P. Meter Taxateur van den Turf te Surhuisterveen het betreft een kwitantie wegens contributie ten 

behoeve van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds enz. jaar 1841 (4) 

6628 785 

09-05-1814 

Camme van Johannes O.---- Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en 

Strandjerdt Hendrik T. , Ree Reyn W. beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te 

Terschelling en Eschauzier (Pierre) Schout van Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr. 
Leeuwarden het betreft achterstallig tractement van Camme van Johannes O.   jaar 1814 (7) 



8280 517-11, 20 

19-05-1840 

Cammenga Andreis te Deinum 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. Controle Dronrijp, Kantoor St. 

Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

9921 13 

19-10-1882 

Cammenga Johannes Veldwachter te Achlum 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) 

5667 Jaar 1880 
akte 10 

blad 8  

Cammenga? H.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,   aangezien sommige handtekeningen 
zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) allen  Kooplieden een 

document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de 

handelstand enz. enz. jaar 1880 (2) 

6397 694 

29-07-1815 

Cammers van de Art. trein bij de 1e 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) 

8361 434/6 

sectie B, E, 
F. 

04-05-1841 

Camming Wijbe te Sneek staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem 

betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de 
gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info 

met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10) 

8364 489-6 

1+4 en 5 
18-05-1841 

Camminga Andries staat in een document Controle Leeuwarden  Inspectie Dronrijp 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 (3) 

8280  517-11, 31 
19-05-1840 

Camminga Andries te Deinum wordt vermeld als Schatter de Belastingen op een document genaamd:  Staat 
houdende opgave wegens kosten van Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te 

Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6843 30-C 

gehuwden 
D. 

21-05-1824 

Camminga Christiaan, 182 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 kolommen met 

vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 

1521 namen (135) 

9184 155 

03-02-1917 

Camminga Ellert, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats 

enz. ,  jaar 1917 (4) 

6640   499 
31-05-1815 

Camminga---- Gasinjet J. Ontvanger voor de Rijks Directe Belastingen  en Accijnsen ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Turf Impost aan de Draaibrug te Dragten hij was te dicht bij de huizen en 

een steen enz. de chirurgijn Camminga en ook genoemd de heer Suringar enz. jaar 1815 (1) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Camminga J. 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) 

6843 30-C 

gehuwden 
D. 

21-05-1824 

Camminga Jildert, 200 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 kolommen met vermelding 

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

(135) 

6644  850 
20-10-1815 

Camminga R. J.---- 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) 

6076 914 

24-11-1821 

Camminga Sijmon Hendrik---- 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) 

6631  1076 

02-09-1814 

Camminga van J. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6089 1186          

21-12-1822 

Camminga van V. V.  ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland 

hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 

1822 (3) dossier  (7) 

6095 538 

24-06-1823   

Camminga van Vetus Valerus thans ontvanger te Hardegarijp en Veenwoude hij wordt benoemd als  Ontvanger 

der belastingen i.p.v.  Gongrijp Hermanus die daarvoor heeft bedankt enz. jaar 1823 (4) 



8359 377/28, 2 

19-04-1841 

Camminga van Vitis Valerius wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de 

bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e 

Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

6385 144 
06-07-1814 

Camminga van Vitus Valerius 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) 

6011 278 

06-05-1816 

Camminga van Vitus Valerius J. Jonkheer---- Brantsma ….?  Ontvanger der Belastingen te Veenwoude en 

Hardegarijp gesuciedeerd was geworden door Vitus Valerius van Camminga J. onder betaling van borgtogt enz. 
jaar 1816 (2) 

6089 1186          

21-12-1822 

Camminga van W. V.  ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland 

hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 
1822 (3) dossier  (7) 

5985 159 

01-03-1814 

Camminga Wijtse Valerius van berep Advokaat wordt benoemd  tot Griffier der Regtbank van Simple Policie in de 

plaats van Depret ….? die ontslagen is enz. jaar 1814 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwarde
- 

          

radeel 

Cammingha   namens het Bestuur van Leeuwarderadeel ondertekend hij 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) 

6072 581 

17-07-1821 

Cammingha  van V. V. te Veenwouden staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de 

hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

8211 988-3, 23 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Cammingha v. Fr. te Goutum 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 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 23,2 

19-06-1840 

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

8211 988-3, 23 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Cammingha v. Jr te Huizum 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 kolommen 
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_23b-

v 
20-07-1841 

Cammingha v. te Huizum 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) 

6098 911 

22-09-1823    

Cammingha V. V, benoemd als ontvanger der belastingen te  Venewoude en Hardegarijp  in plaats van  

Cammingha V. V. enz. enz.  jaar 1823 (3) 

6299 

 

393 

30-03-1821 

Cammingha van (Mr. Le Baronon)  ---- Eisinghga (Mr. Le B”on)  een in het frans geschreven document waarin hij 

en Vigliens ….? wordt genoemd met als onderwerp: l’instrution Publique l’Industrie Nationale et les Colonies   
enz. jaar 1821 (7) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwarde
- 

          
radeel 

Cammingha van Fr. te Goutum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij 

Leeuwarderadeel 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) 

6015 575 deel 1 

17-09-1816 

Cammingha van J. J. of W. te Veenwouden en Hardegarijp, wordt vermeld op een staat van zodanige Ontvangers 

der directe belasting, welke op of zedert 1 januari 1816 zijn aangesteld met hoe groot zijn betaalde borgtocht is enz. 

jaar 1816 (15) 

8359 377/28, 7 

19-04-1841 

Cammingha van Jhr. Vitus Valerius wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 

33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland 

door het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd 
tot uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van 

het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

6053 943 

24-12-1819 

Cammingha van V. V---- Vries de Minze Joukes opneming en overdracht van  de overleden ontvanger hiervoor 

genoemd  van Damwoude  aan Jonkheer Cammingha van V. V.  Ontvangervte Veenwouden en Hardegarijp met 
lijsten van aanwezige papieren en contanen enxz. Enz. jaar 1819  (6) 

8379 789-6_1 

12-08-1841 

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius)---- Groenewoud Nanne Theunes staat vermeld in een door Cammingha 

van V. V. (Vitus Valerius) de Grietman van Leeuwarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende  aanschrijving als Milicien enz. jaar 1841 (3) 

6830 22-D1 

16-01-1824 

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) heeft op den 2e januari 1824 zijn functie Als Grietman van 

Leeuwarderadeel aanvaard  enz. jaar 1824 (2) 

8211 976/8 
23-09-1839 

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) ----Palsma Andele Hendriks hij neemt de werkzaamheden van de Grietman 
waar wordt vermeld in de aanvraag tot verlof van de Grietmanvan Leeuwarderadeel Cammingha van V. V. (Vitus 

Valerius) van enz. jaar 1839 (3) 

6833 9-A blz. 3 

09-02-1824 

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) te Huizum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een 

document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en 
Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving 

enz. Jaar 1824 (4) dossier (31) 



6101 1316 

19-12-1823 

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) van thans Ontvanger te Huizum wordt benoemd als Grietman van 

Leeuwarderadeel en  er wordt voorgesteld als provisionele waarnemeing van de post Ontvanger te Huizum op te 

dragen aan Maire Le Louis Francois  enz. jaar 1823 (1) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwarde

- 
          

radeel 

Cammingha van V. V. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel 
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) 

6100 1087 

04-11-1823 

Cammingha van Vetus Valerius Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd 

tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting 
neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10) 

6402 

 

922-1+ 8 

09-12-1815 

Cammingha van Vitus Valerius 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) 

6422 480 
16-10-1817 

Cammingha van Vitus Valerius wordt vermeld in een bijlage genaamd Staat der officieren bij de rustende 
Schutterij van Heemstra C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6053 912 

13-12-1819 

Cammingha van Vries de Minse Joukes , ontvanger der belastingen,  die overleden is en in zijn plaats de heer  

Cammingha van ontvanger te Veenwouden  voorgesteld jaar 1819 (1) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Cammingha Vitus Valerius staat vermeld met 5 kolommen 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)  

6010 242 

16-04-1816 

Cammingha Vitus Valerius van, hij wordt aangesteld als rechter te Leeuwarden i.p.v. Brantsma G. S. jaar 1816 (2) 

6099 1066 

31-10-1823 

Cammingha Vitus Valerius, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en 

wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over 
het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. 

(18) 

6055 80 

03-02-1820 

Cammingha….?  hij word genoemd als  ontvanger en een voordracht enz. enz.  en de verdeling van taken enz. jaar 

1820 (4) 

6046 357 

24-05-1819 

Camp de la J. J. ---- 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Camp van der Hendricus ( de C is door de K geschreven) ,  Komt voor op een  document (blz.3) der 

buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 
kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

6709 36 deel 1 

blz. 6 

16-01-1822 

Campagne C. te Tiel 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 
1 

Blz. 5 

06-02-1824 

Campagne C. te Tiel, 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. 7 
06-02-1824 

Campagne C. te Tiel, 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. 7 

16-01-1822 

Campagne C. te Tiel, 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) 

6680 418 blz. 2 

07-10-1818  

Campagne P. J. te Tiel, 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) 

6294 341 

13-04-1819 

Campen A. G.---- Boer de  Mevius Gerrits (c.s.) thans nog te Franeker aanwezige leden der voormalige commissie 

tot de reparatie en perceptie van nhet aandeel dier gemeente in de heffing van de fl. 3.000.000,= enz. enz. De 
ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrits, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen P., Sannes Klaas ….? en 

Campen A. G.) uitmakende een gedeelte der commissie in den jare 1808 van deze commissie is afwezig Scheltema 
N. C?. te Dokkum, Fontein D’ k.,  Haytsma P., Jong de Feddes de laatste 3 reeds overleden enz. enz. verklaren dat 

de te innen som wel 10 maal hoger geweest had kunnen zijn als jaar 1819 (9) 

6068 

 

224 

21-03-1821 

Campen J. (Johannes)---- 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) 

6046  347 

19-05-1819 

Campen J. (Johannes) hij is kandidaat bij het Provinciale Kerkbestuur van Groningen, hij is heden Herv. Predikant 

te Gerkesklooster onder de classe van Dokkum enz. jaar 1819 (1) 

6258 630-14 

17-04-1815 

Campen P. (Petrus) als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend (in 

Copie) door  Tiboel D., Odolphi F.,  Hoekema P.,  Dijk van K,  Zee van der J.,  Coeverden van E.,  Velde v.d. J.,  

Campen Petrus,  en 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 (2) dossier  (45) 

6709 36 deel 2  
blz. 17 

16-01-1822 

Campen van G. te Gerkesklooster, 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) 

6001 688 

28-07-1815 

Camper A. G.---- Crane de Jan Willem benoemd tot vrederechter  te Franeker  i.p.v. Camper A. G.  jaar 1815 (3) 

6647 29 

17-01-1816 

Camper A. G. Curator van Vrieslands Atheneum te Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat zoover wij kunnen nagaan in vroeger tijden Houwink Dominus en naderhand Verweij 

(Ds.) de bedoelde f 100 hebben genoten enz. jaar 1816 (3) 

5991 717 
13-09-1814 

Camper A. G. eerste inspecteur der Groninger Accademie hem de nodige executie te geven, wordt ook in genoemd 
Grouwstra Pieter Johannes wonende te Poppingawier  hij begroot reparaties op fl. 1125 en fl. 900 enz. jaar 1814 (3) 

5991 717 
13-09-1814 

Camper A. G. eerste inspecteur der Groninger Accademie hem de nodige executie te geven, wordt ook in genoemd 
Grouwstra Pieter Johannes wonende te Poppingawier  hij begroot reparaties op fl. 1125 en fl. 900 enz. jaar 1814 (3) 

6632  

 
  

1214 

01-10-1814 

Camper A. G. hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende dat hij ontslagen is van zijne 

voormalige betrekkingen niet alleenig tot de Groningenr Academie in de strikte zin genomen  enz. jaar 1814 (2) 

6070 424-7          
25-05-1821 

Camper A. G. 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) 

6631  1076 
02-09-1814 

Camper A. G. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6047 379 
03-06-1819 

Camper A. G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 
in het  jaar 1819 (3) 

6628  826 

23-06-1814 

Camper A. G. Ondertekend als De eerste Inspecteur der Groninger Academie een document betreffende het 

toezicht over de goederen toebehorende aan de voormalige universiteit van Franeker enz. jaar 1814 (2) 

6642  692 

19-08-1815 

Camper A. G. Opziener en Bewaarder der roerende goederen van de Vriesche Hooge Scholen ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Opziener der Academiegebouwen Wijbrandus L. heeft aan 
het verzoek van de Ingenieur Peereboom J. Bz. voldaan zonder mijn toestemming enz. jaar 1815 (7) 

6383 86      

23-04-1814 

Camper A. G. 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) 

5990 610 

03-08-1814 

Camper A. G. tot Commis generaal  is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten te Harlingen bij 

Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4) 

6293 231 

06-03-1819 

Camper A. G.)---- Scheltema N. E. de ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrit, Eisinga E., Peerdemans Jan, 

Pierson Tholen J., Sannes Klaas Johannes en Camper A. G.) verklaren dat van de 10 leden der commissie in den 

jare 1808 tot de Repartitie en perceptievan het aandeel deze gemeente Franeker in de heffing van 3 miljoenen 
guldens  enz. enz.  Scheltema N. E. is afwezig te Dokkum en de leden Fontein D’k., Haitsma P’s en Jong de 

Feddes Cl.  Zijn overleden enz. jaar 1819 (6) 



6008 82 blz. 4        

03-02-1816 

Camper Ad : Gillesstaat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 

en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten 

geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6633  1421 
12-11-1814 

Camper Tetje Willems---- Albada Jelgersma P. Boekhouder van de Roomsch Catholijke Armbezorgers 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat een zekere Camper Tetje Willems weduwe van 

Schoemans Johannes het betreft de kosten door de kerk te betalen voor haar begrafenis en enz. ook aanwezig een 

brief  met een specificatie van kosten gevallen bij de dood van Tetje Willems Camper helemmaal gespecifiseert 
jaar 1814 (5) 

6631  1109 

12-09-1814 

Campferbeek von Eichstorf Duco Anthon (Baron)  laatst woonachtig geweest te Dockum en thans in dienst als 

Capitein onder de Landmilitie, ook aais van nwezig  een door hem ondertekende brief en een bref waarin staat dat 

hij geboren is 14-09-1771 en zoon  is van Eichstorf von Burclard Hartwich Friedriech  in leven Luitenant  Colonel 
in dienst van  deze Staat en van Haan de Elisabeth en gehuwd met Suiderbaan Hendrina Geertruid geboren in 

Dockum  enz. jaar 1814 (3) 

6261 864 
25-08-1815 

Camphof ….?---- Roos Jantje weduwe van Camphof ….? te  Schiermonnikoog  het betreft haar binnengekomen 
request betrefffende nimmer is eenige aanmaning omtrent hunne pretentie aan mij (de Schout van 

Schiermonnikoog  Meijer Jacob Tammes die tevens ondertekend ) betrekkelijk enz. jaar 1815 (1) 

6260 813 
16-08-1815 

Camphoff Fredrik---- Roos Jantje weduwe van Camphoff Fredrik  en  Beek van der Zamina weduwe van Schaik 
Gijsbert beide beddeverkoopsters   wonende te Groningen geven eerbiedig te kennen dat in een door beide 

getekend request dat zij op het eiland Schiermonnikoog  hebben vehuurd gehad 10 stellen enz. voor een bedrag van 

fl. 130.-  en dat zij sinds 2 jaar geen enz. Jaar 1815 (2) 

5673 
 

1 
26-02-1907 

Camphuis  & Dikema Groningen Sleepboot de Biene 5 

6830 18-A blz. 
23 

21-01-1824 

Camphuis ….? van beroep Veerschipper te Bolsward 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) 

6013 448 blz 
54/55 

17-07-1816  

Camphuis Jacob hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 
1816 (4) 

6872 01-04-1825 
22-A 

Camphuis S. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde 
declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart 

in het jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3) 

9725 Deel 2  

Blz. 183   
00-00-1898 

Camphuis Sijtze Jurjen , 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 kolommen 

info. jaar 1898 (2) 

8308 1075-15 
29-10-1840 

Camphuis Thomas van Beroep Deurwaarder over de Gemeenten Beetgum, Berlicum en Dronrijp wonende te 
marssum dat hij een klein rekwestje heeft ingeleverd bij de Grietman  met de volgende inhoud dat Vries de Tjipke 

Pieters Agent van Politie zijn ontslag heeft aangevraagd zou hij als Deurwaarder die post graag bekleed zien omdat 

de post van deurwaarder niet voldoende opbrengt om van te bestaan evt. inlichtingen kunnen gehaald worden bij de 
Arr. Inspecteur Sitter de J. ook aanwezig een getuigschrift ondertekend door Keth de F. , Hamerster A. J. en 

Oosterhoff K. dat hij van Best en Zedelijk allerzints onberispelijk en volkomen lofwaardig enz. jaar 1840 (4) 

6624 311 
26-02-1814 

Camphuis Watze te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een document Extract uit het Register van Doctoren in de 
Medicijnen, Chirurgijns en Apothekers enz. jaar 1814 (2) 

5673 

 

153 

26-02-1907 

Camphuis& Dikema, er wordt verzocht om een vergunning voor de Sleepboot “Biene 5” voor de Provinciale 

wateren van van Stroobos naar Harlingen , de vergunning wordt verleend aan Hemsoth Wilh. te Dordmund enz.  
verder een handgeschreven en ondertekende brief met een gedrukt briefhoofd van Dikema & Camphuis, 

Hoofdagenten van de Steenkolen-Handelsvereniging te Utrecht   Telephoon no. 23 enz. ook aanwezig een telegram 

, ook 2 getypte ondertekende brieven Hoofd Agenten van de SteenkiH met gedrukt briefhoofd Wilh.Hemsoth  
Rhederei – Schiffahrt – Spedition met een vlag waarin de letters W. H. (2 verschillende lettertypen) ook een 

handgeschreven en ondertekende brief van Boer J. C. die met het schip de “Biene 5” in de haven van Lemmer ligt 

enz. jaar 1907 (9) 

6101 1338 

23-12-1823 

Camstra ….? Voor 2000 stenen, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te 

Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot 

onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5) 

6034 398 

30-05-1818 

Camstra A. P.te Witmaessum 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 424-8          
25-05-1821 

Camstra Ale Pieters 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 

Camstra Ale Pieters 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 

Camstra Ale Pieters, 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) 

3583 1 

09-09-1841 

Camstra Baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlantsberg Douairierre---- 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Camstra de weduwe te Mantgum   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 kolommen 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 

Baarderade

el 

Camstra de weduwe te Mantgum 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) 

6022 306 

09-05-1817 

Camstra Douwe Ales  ---- 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) 

8308 1067-4 

28-10-1840 

Camstra F. A. W. Vrouwe Baronnesse thoe Schwartsenberg en Hohenlansberg, douaieire van Andringa de 

Kempenaer van R. L.  heeft zig bij rekweste tot zijne Majesteit gewend  met als onderwerp het aanleggen der 

Stoomvaartdienst tusschen Amsterdam en lemmer enz. jaar 1840 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Camstra P. 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) 

6251 1092 
09-11-1814  

Camstra Schwartzenberg en Hohenlandsberg J. H?. 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 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Camstra---- Schwartzenberg en Hohenlandsberg Jhr. Jansens Camstra 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) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Camstra Sijbe, 389 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 kolommen met vermelding 

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

8308 1087-4 

03-11-1840 

Camstra W. D. te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd Staat van Mutatien in het personeel der 

van het Gouvernement overgenomen Bedelaars-Colonisten over de maand augustus Provincie Vriesland enz. jaar 
1840 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Camu Dirk Jansen 136 is zijn volgnummer en Vianen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op 

een Staat met 11 kolommen 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) 

6288 309-5 
09-04-1818 

Cancinius Johannes ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de 
gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 

1818 (5) dossier (13) 

6067 

 

147 

17-02-1821 

Cancrinus  J.  Deurwaarder Executant bij de Directe belastingen deelt mee in een door hem ondertekende brief aan 

de Gouverneur dat hij in beslag heeft genomen de goederen van Klopper Pieter B.  bestaande in een Gouden 
Oorijzer en de deurwaarder verzoekt aan de Gouverneur of hij dit kan verkopen enz. jaar 1821 (1) 

6073 638, 1-7 

14-08-1821 

Cancrinus J.  Deurwaarder  te Heerenveen heeft in arrest genomen de goederen van Busaan Jan A.  onder 

Oudehoorn  en Vries de Auke Martens  te Jubbega Schurega wegens nalatigheid van beide in de betaling van 
belasting enz. enz. ook aanwezig de lijst waar op vermeld wordt welke goederen er in beslag genomen zijn. jaar 

1821  (4) 

6833 27-A, 4 

06-02-1824 

Cancrinus J. te Heerenveen 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 

6091 172 
24-02-1823 

Cancrinus Joh.’s Deurwaarder Executant heeft een Arrest gedaan ten huize van Jong de Minne Cornelis tot 
verkoop van in beslag genomen goederen, in deze inbeslagname een mooi overzicht wat de Jong zoal in huis had 

als inventaris enz. met als getuige Dekker Jan en Hoeksma Syte M.  jaar 1823 ( 4) 

6871 25-03-1825 
15-A 

Cancrinus Joh.s ---- Jong de Jacob te Joure , Onderwerp: de deurwaarder executant Canerinus Joh.s te Heerenveen 
verzoekt verkoop van de gearresteerde goederen enz. jar 1825 (3) 

6298 

 

198 

29-03-1821 

Cancrinus Joh’s , Deurwaarder der directe Belastingen heeft een sommatie gedaan aan de weduwe Brandenburg H.  

te Nijehaske tot betaling van eene som van fl. 2,55 van de Jare 1820 enz. jaar 1821 (2) 

6043 76 

01-02-1819 

Cancrinus Johannes , Deurwaarder te Heerenveen neemt enige goederen in Beslag van Wesseling  Freerk Hendrik 

te Heerenveen wegens verschuldigde enz. enz. jaar 1918 (1)  

6830 7-A 

20-01-1824 

Cancrinus Johannes te Heerenveen staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende 

hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8) 



6025 526 

08-08-1817 

Canczinus  Johannes, deurwaarder heeft goederen in  beslag genomen van Achter Sytze Klazes  enz. jaar 1817 (1) 

6416 166K 
14-04-1817 

Canegieter H. ondertekend ter Ordonnantie>> Asperen van G.,  Grietman van Idaarderadeel ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er geen manschappen zijn die redenen hebben voor vrijstelling 

van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Canerinus J. te Heerenveen 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) 

6067 

 

127 

12-02-1821 

Canerinus Johannes  Deurwaarder van beroep enige roerende goederen in arrest hebbende  ten huize van  Laan van 

der Sjoerd Feijes  te Heerenveen  Onderwerp verkoop der goederen wegens belastingschuld  jaar 1821 (1) 

6273 818 

25-09-1816 

Canerinus Johannes, Deurwaarder Executant heeft enige goederen in arrest genomen van Kracht Jan Pieters en 

Vries de Willem Hepkes beide te Sint Johannesga enz. jaar 1816 (1) 

6870 18-03-1825 

11/3-A  

Canerinus Johannis te Heerenvee, hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het 

Arr. Heerenveen jaar 1825 (2) 

6017 762 
17-12-1816 

Canerius J--- Feddema Fedde Jentjes  te St. Johannesga van hem zijn door de deurwaarders Canerius J. en Boer de 
A. Y.  enige goederen in beslag genomen enz enz  jaar 1816 (1) 

6834 19-C 
21-02-1824 

Caneunus Johannes Pieter staat vermeld op een document 10e afdeling Infanterie Nominative Staat der Miliciens 
herkomstig uit de provincie Vriesland  enz. jaar 1824 (4) 

5989 547 en 564 

16-07-1814 

Canirinus Johannes---- Brouwer P. G. door zijn vertrek als de Deurwaarder Executant wordt voorgedragen voor 

deze post Canirinus Johannes woonachtig te Heerenveen enz. jaar 1814 (2) 

8120 

 

254, 

1072/14 

29-10-1838 

Cannaly T. Rotterdam Schipper op de Northumbra 

6254 140-A 

 blz.17 + 
18 

17-01-1815 

Cannart H. de erven betalen jaarlijks fl.  enz. uit zes kamers biij de Pijlsteeg  enz. en wordt vermeld in de Grote 

Grondpachten  die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  
zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk 

Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen 

verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn 
gebracht enz. enz. , jaar 1815 (3) dossier (60) 

5614 1, 2 en 3 

29-01-1911 

Canne & Balwe 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 

6026 660 
25-09-1817 

Canne D. (Daniël) Predikant te Tzummarum antwoord op zijn rekwest van  5 juli dezes jaar ,  betrefende een 
vergoeding  enz. jaar 1817 (2) 

6024 447 
02-07-1817 

Canne D. (Daniël) Predikant te Tzummarum om een toelaag wegens zijn combinatie met Firdgum jaar  1817 (5) 

6383 81       

23-04-1814 

Canne D. (Daniël) te Tzummarum, 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) 

6026 628 
13-09-1817 

Canne D. (Daniël) te Tzummarum, Sloten van W. , Martini W. alle drie predikanten  betreft het niet door hen 
genoten tractement enz. jaar 1817 (5) 

8374 691/6 

15-07-1841 

Cannegieter  Geneesheer te Hallum een rapport dat er bij drie gezinnen te Hallum  de kinderziekte is ontstaan jaar 

1841 (1) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Cannegieter …? te Marssum 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 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6047 379 

03-06-1819 

Cannegieter ……… Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6709 36 deel 1 

blz. 7 
16-01-1822 

Cannegieter D. te Hendrik Ido Ambacht, 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 (10) dossier (43) 

6709 36 deel 2 
blz. 9 

16-01-1822 

Cannegieter D. te Hendrik Ido Ambacht, 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 (10) dossier (43) 

8375 708-5_25b 

20-07-1841 

Cannegieter de weduwe te Marssum 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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Cannegieter de weduwe te Marssum, 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) 



8386 949/40 

20-09-1841 

Cannegieter Do. te Arum 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) 

8384 908/3 
14-09-1841 

Cannegieter Dominicus, Onderwerp: overlijden van hem jaar 1841 (2) 

8364 490-6 

19-05-1841 

Cannegieter H. (Hendrik JJz.) Predikant te Schingen c.a. , een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij 

uit zeer goede bronnen dat het tractement enz. jaar 1841 (3) 

6641  579 

03-07-1815 

Cannegieter H. (Hermanus)---- Bergsma W. B. ondertekend een document aan de Minister van Binnenlandsche 

Zaken betreffende Simons Thomas te Greonterp die in qualitiet wegens de ingezetenen aldaar verzoekt te worden 
gehoord ten einde deze Roomschgezinde ingezetenen niet door de Hervormden van Parrega. Hieslum en 

Tjerkwerd onderdrukt zullen worden en hun agterstallig Tractement te betalen van Ds. Cannegieter H. (Hermanus)  

enz. jaar 1815 (9) 

6641  587 
06-07-1815 

Cannegieter H. (Hermanus)---- Oneides C. (Catrinus) Schout van de gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Diakenen en Kerk of Dorpsvoogden van Parrega, Hieslum en 

Greonterp worden geordonneerd om dadelijk aan de Predikant in de hervormde gemeente uitbetaling te doen 

verder nog een brief door de Schout ondertekend dat de deurwaarder Rolsma Sjouike Gabes bij het Vredesgeregt te 
Bolsward uit name en vanwege Sijmons Thomas als Arm en Dorpsvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjeuke 

als gecommitteerden van Greonterp om aan Cannegieter H. (Hermanus)  Predikant aldaar enz. jaar 1815 (9) 

6632 1271 

06-10-1814 

Cannegieter H. (Hermanus) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Parrega, Hieslum en Greonterp en geeft met 

verschuldigde eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland   dat zijn achterstallig tractement 

over 1811-1812 en 1813 alleen door de onhandelbaarheid van den Kerkvoogd van Greonterp Simons Thomas enz. 

jaar 1814 (2) 

6065 

 

889 

15-12-1820 

Cannegieter H. (Hermanus) Predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp  een request in een Handgeschreven brief  

dat zijn oudste dochter Simontje genaamd diep ongelukkig  is door gebrek  aan het gezicht  nabij ene volkomen 

blindheid van hare vroege jeugd reeds gehad enz. enz. en deze dochter op 2 maart 1820  den ouderdom van 22 
jaren  heeft bereikt  en alzo de toelage van kindergeld  van fl. 25 .= enz. enz.  jaar 1820 (3) 

6065 

 

927 

28-12-1820 

Cannegieter H. (Hermanus) Predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp. Onderwerp: het kindergeld voor zijn 

oudste dochter hoewel zij 22 jaar is geworden  verzoekt hij of dat te Continueren  is,  en het antwoord op zijn brief,  

jaar 1820/1821 (5) 

6066 

 

57 

23-01-1821 

Cannegieter H. (Hermanus) Predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp. Onderwerp: het kindergeld voor zijn 

oudste dochter hoewel zij 22 jaar is geworden  verzoekt hij of dat te Continueren  is,  en het antwoord op zijn brief,  

jaar 1820/1821 (5) 

6671 54 deel 2 
blz. 14 

22-01-1818 

Cannegieter H. (Hermanus) te Parraga Assessor Classikale Bestuur van de provincie Vriesland 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 deel 2 

blz. 3 

22-01-1818 

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega Predikant Classis van Sneek 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. 3 

04-01-1819 

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van 

Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals 

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

6683 2 deel 2 

Blz. 15 
04-01-1819 

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega 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) 

6709 36 deel 2  
blz. 16 

16-01-1822 

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega, 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. 3 
16-01-1822 

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega, 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) 

6415 59 

08-03-1817 

Cannegieter H.---- Asperen van G. en Cannegieter H. ter ordonnantie van de Grietman van Idaarderadeel 

ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6709 36 deel 2  
blz. 20 

16-01-1822 

Cannegieter H. G. te Garrelsweer, 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) 

8375 708-5_11a 

20-07-1841 

Cannegieter H. G. te Hallum 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) 

6632  

 
  

1227 

28-09-1814 

Cannegieter H. in een brief aan zijn Hoogheid Souverain Vorst der Verenigde Nederlandengeeft met diepst ontzag 

en eerbied nemende Ingezetenen en Landeigenaren van den Dorpe Greonterp dat in den jare 1633 uitb de 
Sensmeer ingedijkt gelegen is in de grietenij van Wonseradeel de vrijmoedigheid nadat zij zich eerst aande 

Gouverneur hebben enz. door den persoon vanb hun Dorpsvoogd Simons Thomas om bescherming verzoekende 

enz. ook vermeld Bergsma U. B. als Advocaat en als gelastigde van de ingezetenen van Greonterp als (was get.) en 
idem Meinsma  A. Solliciteur enz. jaar 1814 (12) 



6840 36-A  

blz. 37 

22-04-1824 

Cannegieter H. Notaris 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) 

6840 36-A  

blz. 38 
22-04-1824 

Cannegieter H. Notaris 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ferwerde-      
         radeel 

Cannegieter H. te Hallum 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) 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Cannegieter H. te Parrega Predikant, 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 tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Cannegieter H. te Winschote Predikant, 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 tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier 

(11) 

6671 54 deel 2 

blz. 4+  17 

22-01-1818 

Cannegieter H. te Winschoten Praeses Classikale Bestuur van de provincie Groningen 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 (10) dossier (24) 

6683 2 deel 2 

Blz. 4 
04-01-1819 

Cannegieter H. te Winschoten wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur 

der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2 
Blz. 18 

04-01-1819 

Cannegieter H. te Winschoten 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. 4 
06-02-1824 

Cannegieter H. te Winschoten, 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. 19 
06-02-1824 

Cannegieter H. te Winschoten, 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. 19 
16-01-1822 

Cannegieter H. te Winschoten, 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. 4 

16-01-1822 

Cannegieter H. te Winschoten, 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) 

6008 82 blz. 2 

03-02-1816 

Cannegieter H’k staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 

1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde 
ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

6390 37 

20-09-1814 

Cannegieter Hendrik , hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der 

gemeente Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  
als officier met vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3) 

8220   1137/10 

06-11-1839 

Cannegieter Hendrik de weduwe 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 Leeuwarden no. 2, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners 
Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

6624 221 

27-01-1814 

Cannegieter Hendrik Notaris te Grouw wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout 

Asperen van G.  van de Gemeente Grouw  bij zijn afwezigheid enz. en dat Bokma Bokke Klazes wordt 
voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6281 505 

02-02-1815 

Cannegieter Hendrik Secretaris Liquidateur (met handtekening) van het voormalige district Idaarderadeel  nog te 

doen uitgaven op den laatsten ( 31e juli) 1813 enz. jaar 1817 (7)    

6402 

 

922-1+ 9 

09-12-1815 

Cannegieter Hendrik 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) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Cannegieter Hermanus moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd 

(Parraga) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten 

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

6063 716 

14-10-1820 

Cannegieter Hoorsma (Horensma) (R. (Ritske) hij is als predikant beroepen naar Steggerda Classis  Heerenveen  

enz. jaar 1820 (1) 



6094 418 

20-05-1823   

Cannegieter Hoorsma (Horensma) (R. (Ritske) predikant te Steggerda en Finkega is beroepen op Jelsum enz.,  jaar 

1823 (1) 

6629 842 
01-07-1814 

Cannegieter J. (Johannes) als Burgemeester benoemd voor de Stad Workum 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) 

9126 1137 

22-07-1879 

Cannegieter J. J. (Johannes Jacobus) . Zijn benoeming tot Burgemeester van Ferwerderadeel en zijn beediging 

tevens zijn instalatie,  jaar 1879 (4) 

9180 726 

20-04-1915 

Cannegieter J. J. (Johannes Jacobus) zijn eervol ontslag als Burgemeester van Ferwerderadeel enz. jaar 1915 (2) 

9180 1055 

08-06-1915 

Cannegieter J. J. (Johannes Jacobus) zijn herbenoeming als Burgemeester van Ferwerderadeel enz. jaar 1915 (2) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Cannegieter J. Solwert, 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 lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur 
enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6671 54 deel 2 

blz. 17 

22-01-1818 

Cannegieter J. te Solwert Scriba Classikale Bestuur van de provincie Groningen 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 

Blz. 18 
04-01-1819 

Cannegieter J. te Solwert 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) 

6709 36 deel 2  
blz. 19 

16-01-1822 

Cannegieter J. te Solwert, 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) 

6646  957 lijst 7 

20-12-1815 

Cannegieter Johannes 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 Workum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 8 

20-12-1815 

Cannegieter Johannes 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 Workum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale 
dossier (13) 

6647 6-D            

05-01-1816 

Cannegieter Johannes 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 Workum enz. jaar 1816 (3)  

6647 6-D            

05-01-1816 

Cannegieter Johannes 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 Workum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (3)  

6833 38-D deel 

2 

Blz. 19 
06-02-1824 

Cannegieter N. te Solwert, 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 

6301 316-10, 11       

 01-07-

1822 

Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O---- Kool van Heerens W. B. Notaris te Heerenveen, een Rekeningen en 

verantwoording door hem gemaakt betreffende de likwidatie der zaken van het voormalige District Engwirden 

waar in voorkomt Nauta R.O.als schuldenaar , en als schuldeisers Jong de Klaas Jr. te Gersloot, Wal van der Klaas 
Roelofs , Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O. overl. 26-11-1811,  Jager Barteld Popkes, Vuur Johannes Hendriks, 

jaar 1822 ( 17) 

6871 19-03-1825 
14-A 

Cannegieter Rachel Johanna wed. Nauta te Franeker, Onderwerp vrijstelling van verbeurde boete betreffende dat 
zij erfgenaam is geworden van hare tante Cannegieter Reinouw Maria overleden 25 mei 1824 te Bolsward en dat 

zij heeft genoten van het bedrag van f. 4543.17 een bedrag van 757.172 2/3 enz. jaar 1821825 (5 (4) 

6871 19-03-1825 
14-A 

Cannegieter Reinouw Maria---- Cannegieter Rachel Johanna wed. Nauta te Franeker, Onderwerp vrijstelling van 
verbeurde boete betreffende dat zij erfgenaam is geworden van hare tante Cannegieter Reinouw Maria overleden 

25 mei 1824 te Bolsward en dat zij heeft genoten van het bedrag van f. 4543.17 een bedrag van 757.172 2/3 enz. 

jaar 1825 (4) 

6065 
 

889 
15-12-1820 

Cannegieter Simontje---- Cannegieter H. (Hermanus) Predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp  een request in 
een Handgeschreven brief  dat zijn oudste dochter Simontje genaamd diep ongelukkig  is door gebrek  aan het 

gezicht  nabij ene volkomen blindheid van hare vroege jeugd reeds gehad enz. enz. en deze dochter op 2 maart 

1820  den ouderdom van 22 jaren  heeft bereikt  en alzo de toelage van kindergeld  van fl. 25 .= enz. enz.  jaar 1820 
(3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hemelume

r 

Oldephaert 
       en 

Noordwold

e 

Cannegieter te Hemelum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer 

Oldephaert  en Noordwolde 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) 

9187 
 

908 
06-07-1918 

Cannegieter Willem Den Haag Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland 
(1)  



5990 617 

06-08-1814 

Canneman ….? Commissaris generaal een ambtelijke brief betreft een Dwangbevel getekend door Roorda E. 

Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1) 

6020 178 
24-03-1817 

Canquizel Joseph staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 
administratie der verenigde regten te Rauwert 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) 

5982 1750 

16-12-1813 

Canquizel Joseph 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) 

8280 526-1, 40,3 

22-05-1840 

Canrinius J. W. 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 kolommen  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) 

8375 708-5_40a 
20-07-1841 

Canrinus J. W. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Canrinus J. W. 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 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Canrinus J. W. 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 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Canrinus J. W. te Makkum 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 kolommen 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 

Canrinus J. W.te Makkum 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) 

6075 740 

01-10-1821 

Canrinus Joh.---- Tiedes Sjoerd de weduwe  op haar spullen is beslag gelegd door de deurwaarder Canrinus Joh.----

. vergezeld door Hoeksma Syte en Cornello Jurjen enz. ook in het dossier aanwezig een lijst waarin de huisraad 
enz. beschreven worden   jaar 1821 (5) 

6036 481 

10-07-1818 

Canscrinus J.---- Feddema Fedde Jentjes en Sloothaak  Albert Lammets te St. Johannesga, de deurwaarder 

Canscrinus J. heeft enige roerende goederen in beslag genomen jaar 1818 (1) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Cante Johan David * Den Bosch 28-02-1822, 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 

Cante Johannes David * 28-02-1822 ’s Hertogenbosch 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 met een briefje 

van ontslag weggezonden ter zake van een vroeger tegen hem gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5) 

6671 54 blz. 15 
22-01-1818 

Canter Alta F, te Purmerland Predikant 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 

Canter Alta F. Predikant te Purmerland 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 

Canter Alta F. te Purmeland Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland 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 
Blz. 11 

04-01-1819 

Canter Alta F. te Purmerland 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 

Canter Alta F. te Purmerland, 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) 

6709 36 deel 2  

blz. 12 

16-01-1822 

Canter Alta F. te Purmerland, 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Canter Barend Levij, 458 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 kolommen 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) 



6246 531 

20-06 -

1814 

Canter Vischer T. hij is gewezen Boelontvanger en wordt genoemd  in een document waarin hij nog 400 gulden 

schuldig zou zijn enz. enz. ook wordt genoemd Westendorp M. wegens een proces tegen hem  wegens 

verschuldigde pagtpenningen  zijn advocaat Haga B. te Sneek  wordt verzocht de zaak te bespoedigen enz. enz. 

jaar 1814 (3) 

6277 83 

25-01-1817   

Canter Visscher F. (Mr.) documenten door hem ondertekend het betreft een staat van alle ontvangene Aditioneel 

geheven op de Oude Hollandsche verponding ten behoeve van de Vlekke makkum van den Jjare 1807 tot en met 

1813 enz. jaar 1817 (4) 

6830 18-A blz. 
29 

21-01-1824 

Canter Visscher F. hij ondertekend als Ontvanger de Belastingen van Bolsward 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) 

6011 302 

28-05-1816 

Canter Visscher T. ---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout 

van Bolsward aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig 

begeven naar ten huize van de Heer Kingma H. S. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven 
naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  

om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te overdragen papieren worden vermeld; Harings 

Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van der J. M., 
Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7) 

6007 39 

18-01-1816 

Canter Visscher T. Sr. Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur Aebinga van Humalda J. met de vraag 

of zijn zoon Canter Visscher Tammerus commies ter zijne kantoor voor te dragen enz. jaar 1816 (1) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 6 
27-08-1839 

Canter Visscher 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) 

6099 1066 

31-10-1823 

Canter Visscher Tamerus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt 

vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 
1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18) 

8309 1111-22 

09-11-1840    

Canter Visscher Taminerus---- Kleinhouwer Willem Monsma van beroep Pottenfabrikeur  te Lemmer  en Canter 

Visscher Taminerus Pottenfabrikeur te Bolsward houdende verzoek van accijnsvrije inslag van Turf voor hun 

Pottenbakkerij enz. jaar 1840 (5) 

6071 455 

04-06-1821 

Canter Visscher Tammerus  ,Ontvanger der Belastingen  te Bolsward , hem wordt toegastaan nog 1 jaar deze 

functie naast die van Notaris te mogen vervullen. Enz. enz. jaar 1821 (3) 

6007 39 
18-01-1816 

Canter Visscher Tammerus---- Canter Visscher T. Sr. Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur 
Aebinga van Humalda J. met de vraag of zijn zoon Canter Visscher Tammerus commies ter zijne kantoor voor te 

dragen enz. jaar 1816 (1) 

6101 1296 
13-12-1823 

Canter Visscher Tammerus jr., Fabriquer te Bolsward, hij is benoemd tot Schatter voor het District van Ontvang  
Joure Boelens van F. A. Ontvanger van Joure en Haske enz.  jaar 1823 (4) 

5992 866 

31-10-1814 

Canter Visscher Tammeus,---- Canter Visscher Tammerus jr.  , een handgeschreven brief door hem ondertekend,  

commies ten kantore van zijn vader Canter Visscher Tammerus   sr. Solliciteerd naar de vacantie functie als 
ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814 (1) 

6633  1396 

09-11-1814 

Canter Visser T.---- Attema  A. ?. Fungeerende Officier bij de Regtbank van eersten aanleg te Sneek ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn advies op de requeste van de heer Canter Visser T.  het komt 
mij voor dat de wet enz. en indien hij het Notarisambt wil obteneeren zij overeenkomstig dere wetten enz. jaar 

1814 (2) 

5983 57 
22-01-1814 

Canter Visser Tamerus, 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) 

6632  1341 

28-10-1814 

Canter Visser Tammerus (Mr.)  wonende te Bolsward (was) ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  dat hij  zedert 5 oktober 1784 Advocaat van de Hove van Vriesland  en voorheen tevens voor zeven 
onderscheidenen Nedergerechten als voor de Steden enz. en dat hij het Notarisschap heeft enz. jaar 1814 (3) 

6089 1186         

21-12-1822 

Canter Visser? F. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is 

benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 
(3) dossier  (7) 

6245 399-61 

10-05-1814 

Cantijn J. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6255 208 

01-03-1815 

Cantmans Douwe Jolles 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) 

6015 661 

31-10-1816 

Cantor Visscher T. als boekhouder van het St. Antoni Gasthuis te Bolsward dewelke aan de Rentmeester van de 

Benificialen van Bolsward heeft verkogt enz.enz.  Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is bestemd 
wegens enz. enz. jaar 1816 (3) 

6066 

 

2 

02-01-1821 

Cantor Visser Tammerus ontvanger der belastingen te Bolsward en Notaris aldaar in  een handgeschreven brief 

met handtekening verzoekthij,  dat hij deze posten mag Cumuleren  enz. enz. jaar 1821 (3) 

6381 26 

25-02-1814 

Cantzlaar ….?---- Limburg Stierum Otto Grave van, Generaal Commanderende het 8e militair arrondisement 

schrijft en tekend een brief aan de Commissaris Generaal van Vriesland dat de Collonel en Kapitein ter Zee 

Cantzlaar ….? Die een Battaillon Mariniers zal oprigten de nodige officieren naar Groningen en Leeuwarden zal 
zenden enz. jaar 1814 (1) 

6397 670 

15-06-1815 

Cantzlaar 1e Luitenat in de 2e Divisie Bataillon L.H.  N:N. 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 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) 

5672 84 

15-11-1894 

Canzinus D.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der 

N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van 

Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan 
of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit 

document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de 

wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6) 

6636 166 

21-02-1815 

Capasicum  E.---- Adelaar M. B.  lid van het gewezen Consistorie der Israeliten van Vriesland  en de Wester Eems  

gecharcheerd met de Liquidatie van de financieen ondertekend ook namens Coevorden van  M. J. een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat er  nog onbetaalde resten  (rekeningen) zijn van  Swart B. S.,  Haan de 
Moses, Messel van M. S. , Engelsman Joseph, Vries de Noag  Joseph, Capasicum  E., Lapdaise  Meyer,  Vries de 

Isaac Salomon  enz. jaar 1815 (5) 

6026 595 

02-09-1817 

Capelle van J. C. 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 Dordrecht  de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4) 

5667 1879/1880 

akte 15 en 

4 

Capelle van W. Beurtschipper te Utrecht betrekt het veranderen van zijn beurtveer Utrecht op Groningen in eene 

Stoombootdienst  met boot “Cornelia Gijsberta” met in het dossier o.a. een handgeschreven brief met zijn 

handtekening  jaar 1879 en 1880 (14) 

5667 Jaar 1880 

akte 9 
akte16 

Capelle van W. Beurtschipper te Utrecht betrekt het veranderen van zijn beurtveer Utrecht op Groningen in eene 

Stoombootdienst  met boot “Cornelia Gijsberta” met in het dossier o.a. een handgeschreven brief met zijn 
handtekening  dat de boot een lengte zal hebben van 31.90 meter enz. en dat hij om de boot te kunnen betalen niet 

alleen zo zuinig opgespaard maar ook zijnBeurtschip moeten verkopen enz., en hij verklaart in een andere door 

hem getekende brief dat hij de vaart vanaf de Dokkumerzijlen tot aan Harlingen via Leeuwarden te beperken met 
een vierde kracht zodat er nooit enige schade zal veroorzaken enz. ook heeft hij jaren de Friesche wateren bevaren 

en nog nooit enige Politiewet overtreden enz. ook in het dossier een Reglement voor eene stoombootdienst tot 

vervoer van Reizigers, Goederen en zo mogelijk Vee tussen Utrecht en Groningen  en ook een Tarieflijst enz. 
tevens een dossier waarin de vergunning verleend wordt, een Reglement en een Tarievenlijst gespecificeert per 

product met de kosten jaar 1880 (85) 

5667 

 

16 

17-06-1880 

Capelle van W. Utrecht Beurtschipper 

Utrecht op Groningen Dossier(11) + Reglement en tarief (38) 

5667 

 

4 

18-02-1880 

Capelle van W. Utrecht Beurtschipper Utrecht op Groningen Schip de Cornelia Gijsbertha  II Dossier(13) 

5667 

 

9 

23-04-1880 

Capelle van W. Utrecht Beurtschipper Utrecht op Groningen Schip de Cornelia Gijsbertha   II Dossier (8) 

+Reglement en tarief (33) 

5667 

 

26 

25-09-1879 

Capelle van W. Utrecht Verandering van beurtveer op Stoombootdienst  Beurtschipper Utrecht op Groningen 

6382 143 
16-04-1814 

Capellen van der T? Colonel Commanderende de Blokkades van Delfzijl en Coevorden schrijft en ondertekend een 
brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat de volgende personen: Gunter Jan Michiels, Jeltema 

Douwe Pieters, Zee van der Meindert Jans en Zee van der Haring Jans alle van Heeg of deze zig werkelijk bij het 

Berennings Corps voor Coevorden  enz. maar dat zij daar niet te vinden zijn enz. jaar 1814 (2) 

5998 395 

24-04-1815 

Capellen van Rijsselt van der F. J. B.---- Nagel T. A. van beroep IJk en Justeermeester Generaal der Froenoische 

gewichten balancen, Onderwerp; een ambtelijke brief getekend door Capellen van Rijsselt van der F. J. B. enz. jaar 

1815 (1) 

8112 945-10 
25-09-1838 

Capio Louis Francois, Fuselier 4e Bat. Infanterie * 00-00-1810 Gent,  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 kolommen met info. 

Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

6389 63-65 
01-11-1814 

Capon Francois, Soldaat hij is overleden in een Frans Hospitaal en bijgaande een Acte de Déces (overlijdensakte) 
jaar 1814 (2) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Cappe Frederik, 607 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 kolommen met vermelding 

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

6680 418 blz. 3 

07-10-1818  

Cappel G. A. te ’s Gravenhage, Heel en Vroedmeester, 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) 

8264 192/26, 

286 
24-02-1840 

Cappen J. H. Harlingen Schipper op de  Vrouw Elisabeth 

8201 785/9 

Bladzijde 2 

07-05-1839 

Cappen J. H. Kapitein is met zijn schip de Vrouw Elisabeth 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 enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8201 785/9 Blz.  

2  midden 
07-05-1839 

Cappen J. H. Kapitein is met zijn schip de Vrouw Elisabeth vanuit Osterr op 2 Mei te Vlieland  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) 



8350 

 

174/14 

19-02-1841 

Cappen Jan H. Harlingen Kapitein op de Vrouw Elizabeth 

8170 
 

208/14, 
286 

23-02-1839 

Cappen Jan H. Kapitein op de Vrouw Elizabeth 

8350 174-14 

19-02-1841 

Cappen Jan H. Kapitein van het Nederlands Schip de Vrouw Elizabeth, geeft met de meeste Eerbied te kennen dat 

zijn schip zal worden beladen met afgekookte beenderen om daarmee ten spoedigste naar Schotland te vertrekken 
enz. ondertekend namens de Kapitein de Cargadoor Vliet van der A. Jur….  jaar 1841 (3) 

6872 06-04-1825 

1-A 

Cappen Jan H. wonende te Harlingen verzoekt eene nieuwe Zeebrief voor het schip de Vrouw Elisabeth door hem 

gevoerd enz. jaar 1825 (4) 

6864 5-A 

05-01-1825 

Carbasius  Boudewijn Francois---- Andrea Gajus in kwaliteit als Ontvanger de Registratie  te Bolsward , tevens 

genoemd  de verificateur  Carbasius  Boudewijn Francois, die van voornoemde zijn administratie heeft 

gecontroleerd in zijn kantoor te Wijk B. 191 aldaar  en een misrekening enz. enz.  jaar 1825 (6) 

6870 18-03-1825 

8-A  

Carbasius ….? Ferificateur, hij wordt vermeld op de staat waarin vereld staat zijn functioneren in zijn werk zoals 

vlijt, bekwaamheid enz. enz. jaar 1825 (3) 

6094 430 
23-05-1823   

Carbasius A. J. hij is aangesteld als Verificateur der registratie der Domeinen in Friesland thans Ontvanger der 
Registratie te ’ s Gravenhage i.p.v. Andrea A. J. enz. jaar 1823 (2) 

6864 10-A 
06-01-1825 

Carbasius B. F.  Hij staat in een lijst met Hoofdambtenaren der Registratie van Vriesland over het jaar 1824 , met 
de datum eedaflegging, tijd van dienst, betalingen enz. jaar 1825 (2)  

6870 17-03-1825 

20-D blz. 
13 

Carbasius B. F. te Jellum 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 kolommen 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) 

6864 9-A 

06-01-1825 

Carbasius B. F., Onderwerp een afrekening van de Inspecteur van de Belastingen j aar 1825 (2) 

6866 30-01-1825 

17-8-A 

Carbasius Boudewijn Francois Verificateur der registratie in de provincie Vriesland  en Alberda Jan Johannes 

Ontvanger der registratie en zegelregten  te Harlingen het gezegelde papier wordt ten zijn kantore geteld enz. beide 

zetten hun handtekening jaar 1825 (4) 

6872 31-03-1825 
14-A 

Carbauns ….?----   Limburg Stirum van A. D. . Ontvanger der Registratie te Leeuwarden verder genoemd 
Sloterdijk van Bukkerk ….? , Drussen J. C. en Carbauns ….? een document met regels en artikelen  enz. jaar 1825 

(7) 

6030 69 
30-01-1818 

Cardinaal Doetje Everds weduwe van  Daams Johannes Andries te Leeuwarden welke haar man aan de gevolgen 
van enz. betreft een jaarlijkse gratificatie enz. jaar 1818 (3) 

8224 1227-3 

02-12-1839 

Cardinaall Evert Laurens en Wagenaar Hendrik Meiles het betreft het overbrengen van de autorisatie op het 

memoriaal jaar 1839 (2) 

6020 178 

24-03-1817 

Cardon Bennoit staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 

administratie der verenigde regten te Dockum 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) 

8345 79-32 

25-01-1841 

Carels Dirk, Fuselier 6e Afdeeling Infanterie *  15-01-1814 Amsterdam,  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 kolommen met info. 

Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

9184 170 

06-02-1917 

Carelse P------- Gaasterland, onderwerp:  Interneringsdepot met in het najaar 1914,  2500  ingekwartierde Belgen, 

Militair Gezag, Veldwachters Carelse P. te Bakhuizen en  Huisman J. te Wijckel, Pel,  Commandant van de 

Belgische groep gehuwde geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma cafehouder te Oudemirdum enz enz. een dossier  
jaar 1917 (21) 

6098 855 

06-09-1823    

Careninus Johannes te Heerenveen,  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) 

6680 418 blz. 7 

07-10-1818  

Carez C. te Bergen 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) 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Carfrae A. Kapitein met het schip de Hart te Glaagow heeft den 29e aanvang gemaakt met het laden van het schip 
voor Rotterdam 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) 

6049 574 
16-08-1819 

Carli De B. ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de 
Sollicitudine komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland 

Rottum het betreft aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de 

eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend 
door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor 

Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook 

genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell Thomas,  Afferino 
Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi 

Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris,  Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 1819 (16) 

6045 219 
06-04-1819 

Carli de B.---- Vos de P. J. te Delfzijl, een Volmacht betreffende; Akarich (Stefano) Kapitein op het  gestrande 
Oostenrijks schip de Sollicitudine komen de uit Triest Gestrand op het Eiland Rottum ook wel vermeld Rotten bij 



Dokkum 21-11-1818 verder genoemd de Strandvonder Fenenga R. H. en de Consul Generaal Carli de B. (Ridder) , 

Monterossi Ch. enz.  jaar 1819  ( 

6852 32-C 
30-08-1824 

Carlier Gerard Jan Pieter, geb. 1803 Den Haag, Signalements staat der nalatige dienstplichtigen welke zullen 
moeten worden opgespoort , met geboortedatum,beroep en met ouders en waar ze zich in 1824 bevinden en 

aanmerkingen.enz. jaar 1824 (6) 

6713 1 

00-00-1823 

Carlier J. M. Med. Doctor te Bergen Hengouwen,  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) 

6864 51-D 
05-01-1825 

Carlier J. M. Medecine Docter te Bergum, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  
jaar 1825 (2) 

6680 418 blz. 7 

07-10-1818  

Carlier J. M. te Bergen, 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) 

6675 199 
07-05-1818 

Carnot ….?, 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)   

6869 02-03-1825 

1-A 

Caroles Jelle Jelles---- Limburg Stirum van Albert Dirk in hoedanigheid van bewaarder der Hypotheken  en 

Ontvanger der registratie canton Sneek, gezien het proces verbaal door den heer Verificateur Slotendijk Beekkerk 

van Simon betreffende Caroles(lus) Jelle Pieters, Caroles Jelle Jelles  en Meer van der Ybele Meintes alle wonende 

te IJlst ieder een geldboete van zestig guldens en in de kosten van vijf en twintig guldens enz. enz. wegens 
beledigingen aan de Deurwaarder der directe belastingen te IJlst gedaan enz. jaar 1825 (16) 

6869 02-03-1825 

1-A 

Caroles(lus)Jelle Pieters  ---- Limburg Stirum van Albert Dirk in hoedanigheid van bewaarder der Hypotheken  en 

Ontvanger der registratie canton Sneek, gezien het proces verbaal door den heer Verificateur Slotendijk Beekkerk 

van Simon betreffende Caroles(lus) Jelle Pieters, Caroles Jelle Jelles  en Meer van der Ybele Meintes alle wonende 
te IJlst ieder een geldboete van zestig guldens en in de kosten van vijf en twintig guldens enz. enz. wegens 

beledigingen aan de Deurwaarder der directe belastingen te IJlst gedaan enz. jaar 1825 (16) 

6633 1351 
31-10-1814 

Carolus Jelle (de jonge)---- Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van IJlst ondertekend een brief en Procesverbaal aan 
de Gouverneur van Vriesland  dat heden zondag den 30e october 1814 eene klagte aangehoord van Teerns van 

Jelle Sipkes Leeraar der Nieuwe Doopsgezinde Gemeente te IJlst oud 76 jaar van gewalten en Verbale enz. welke 

aan zijn huis en persoon zouden zijn geschied in de Kermis in de nacht van de 29e op de 30e  door een zekere 
Kuiper Harmen Tuinierknegt in gezelschap van Carolus Jelle (de jonge) en Faber Okke Sjoerds beide vrolijke 

knapen en zij de glazen van zijn huis en riepen leuzen die ook in de jare 1787 hier geroepen werden enz. jaar 1814 

(2) 

6636 121 
01-02-1815 

Carolus Jelle Jelles (de Jonge)---- Kate ten Pieter  President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de verregaande ongeregeldheden  door zeer kwade personen  

bedreigd werden enz. zoals Faber Okke Sjoerds  Sergeant bij de Landstorm in de herberg de Stads Dienaar een slag 

toegebracht deze beledigde is Boer de Bokke Uiltje arbeider bij de heer rengers, en glazen ingeslagen bij Teerns 
van Jelle Sipkes en laatstleden zondag door  Faber Okke Sjoerds en Carolus Jelle Jelles (de Jonge) Fourier bij de 

Landstorm  beschuldigd (ieder) een meisje geweldig geschonden of verkracht te hebben  verder genoemd de 

personen die alhier doorgaand last heeft zijn Kuiper Harmen Corporaal,  Faber Okke Sjoerds ,  Carolus Jelle Jelles 
(de Jonge) en Carolus Pieter Corporaal enz. jaar 1815 (2) 

6636 121 

01-02-1815 

Carolus Pieter---- Kate ten Pieter  President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende  de verregaande ongeregeldheden  door zeer kwade personen  bedreigd 
werden enz. zoals Faber Okke Sjoerds  Sergeant bij de Landstorm in de herberg de Stads Dienaar een slag 

toegebracht deze beledigde is Boer de Bokke Uiltje arbeider bij de heer rengers, en glazen ingeslagen bij Teerns 

van Jelle Sipkes en laatstleden zondag door  Faber Okke Sjoerds en Carolus Jelle Jelles (de Jonge) Fourier bij de 
Landstorm  beschuldigd (ieder) een meisje geweldig geschonden of verkracht te hebben  verder genoemd de 

personen die alhier doorgaand last heeft zijn Kuiper Harmen Corporaal,  Faber Okke Sjoerds ,  Carolus Jelle Jelles 

(de Jonge) en Carolus Pieter Corporaal enz. jaar 1815 (2) 

8386 948/12 

24-09-1841 

Carpenter de J. P. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de 

ontvanger genoten beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2) 

6042  7 
08-01-1819 

Carpentier  hij is controleuer te Koudum en wordt genoemd in een document van Autorisatie waar in genoemd 
wordt., Jong de Gerrit Ykes,   Groenhof Herre G, . Kolden de erven, Jong de Job Tietjes,  Elsinga Lammert L.,  en 

Bouma Sjoerd Broers in dit document gaat het over hun bezit in land en de aanslag daarop enz. enz. alles te 

Koudum  jaar 1819 (2) 

6625  331+340 

03-03-1814 

Carpentier ….?  ---- Stapert Barre  hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der 

Gemeente in de Lemmer aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland houdende het 

verzoek een geschikt persoon ter waarneming van het Schot Ampt alhier die niet alleen ons vertrouwen bezit maar 
ook genegen is die functie te accepteren enz. ook een brief ondertekend door  Aa van der Robide Commissaris van 

Politie verder genoemd Carpentier ….?  Die bedankt heeft voor de functie enz. jaar 1814 (9) 

6280 359 

04-04-1817 

Carpentier ….? Hij wordt volgens vermelding in dit documet niet genoemd in de Kohieren van Personeele 

Omslagen en daar voor de Hoofden der huisgezinnen zwaarder aanslaat in evenredigheid van anderen zoals de 
heeren Hijlkckama ….? en Kolde van ….? enz. jaar 1817 (1) 

6021 211 

09-04-1817 

Carpentier ….? Van beroep Controleur, en Tresling T. van beroep Klerk, onderwerp; een brief van de Grietman 

Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der). van Hemelumer Oldephaart en 
Noordwolde deze ondertekend de brief ook, betreffende de releve  en aangifte enz. jaar 1817 (2) 

6868 23-02-1825 

1-A 

Carpentier de ….?---- Bonga E. J. W. thans Controleur der Dir. Belastingen in en uitgaande regten en accijnsen te 

Winterswijk en dat zijn tractement bedraagd f. 1400.= enz. enz. en hij wordt genoemd bij de splitsing van het 

Arrondissement Sneek enz. en de controle te Bolsward aan hem wordt opgedragen verder wordt genoemd als zijn 
vervanger Stalen van A. M.  uitgevallen Controleur op de ligtingsplaats Pampus verder genoemd de controleur 

Simon ….? , Carpentier de ….? Enz. jaar 1825 (11) 



6868 23-02-1825 

1-A 

Carpentier de ….?---- Bonga E. J. W. thans Controleur der Dir. Belastingen in en uitgaande regten en accijnsen te 

Winterswijk en dat zijn tractement bedraagd f. 1400.= enz. enz. en hij wordt genoemd bij de splitsing van het 

Arrondissement Sneek enz. en de controle te Bolsward aan hem wordt opgedragen verder wordt genoemd als zijn 

vervanger Stalen van A. M.  uitgevallen Controleur op de ligtingsplaats Pampus verder genoemd de controleur 
Simon ….? , Carpentier de ….? Enz. jaar 1825 (11) 

8211 988-3, 28 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Carpentier de ….? te Beetsterzwaag 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 Opsterland ingekomen 
duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 

kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

5997 241 

15-03-1815 

Carpentier de Hendrik te Sondel,  verzoekt te mogen hebben de post van Vrederechter te Lemmer en zijn post van 

Controlleur van nu te mogen behouden jaar 1815 (2) 

6088 1044 

05-11-1822 

Carpentier de J. H. de door hem ingezonden ordonnantie is betaalbaar gesteld op de kantoren van de respective 

Ontvangers Particulier enz. jaar 1822 (2) 

5989 538 

09-07-1814 

Carpentier de J. H. hij is aangesteld tot Vrederegter in Lemmer en alszodanig in de zitting van de 9e juni 1814 voor 

de rechtbank geedigd en de griffie van het Vredegeregt van nhet canton Rauwerd bij absentie van de heer Brender 

á Brandis op verzoek van enz. waargenomen door Tuinhout W. enz.  brief getekend door de president van de 
regtbank Herbelly I. F. M. jaar 1814 (2) 

5988 514 

28-06-1814 

Carpentier de J. H. Jhr. Benoemd tot Vrederegter in het Canton Lemmer de Eed voor de regtbank alhier (Sneek) 

heeft afgelegd enz. jaar 1814 (2) 

5987 385 

20-05-1814 

Carpentier de J. H. Mr., hij staat vermeld in een document aangaande de noodzakelijkheid om te voorzien in 

onderscheidene vacatures en dat dat hij is benoemd als enz. enz. jaar 1814 (2) 

6089 1216 

30-12-1822 

Carpentier de J. H. te Bergum Hij is benoemd tot conroleur der  der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in 

voornoemde standplaats enz. jaar 1822 (3) 

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Carpentier de J. H. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de 

maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie 
het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

5985 189 

14-03-1814 

Carpentier de J. H. te Lemmer, wordt vermeld in het document genaamd de Commissaris en Colonel bij de 

Landstorm in her Arrondissement Heerenveen, Staat van de Controleurs der Directe Belastingen in het 

Departement Vriesland jaar 1814 (2) 

6024 430 

26-06-1817 

Carpentier de J. H. Zijn post als Controleur  der Directe Belastingen  wordt bevestigd jaar 1817  (naam 8) (dosssier 

16) 

6018 40 
18-01-1817 

Carpentier de J. H., hem is ontslag verleend als  Vrederegter te Lemmer jaar 1817 (1) 

6017 775 en 776 
27-12-1816 

Carpentier de J. H., Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van  Lemmer 
jaar 1816  (5) 

8373 673/27 

09-07-1841 

Carpentier de J. P. Ontvanger te Beetsterzwaag  houdende bezwaar wegens de toepassing van enz. enz. jaar 1841 

(2) 

6100 1087 

04-11-1823 

Carpentier de Jan Hendrik Controle  Workum, Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het 

binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt 
enz. jaar 1823 (3) dossier (10) 

5985 157 

01-03-1814 

Carpentier de Jan Hendrik hij wordt benoemd tot de provisionele waarneming der functie van Controleur der 

Directe Belastingen in het Departement Vriesland enz. jaar 1814 (2) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Carpentier H. J. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is 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 Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn 
ingevoerd met 5 kolommen 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) 

6026 636 

18-09-1817 

Carpentier J. Controleur der belastingen heeft zig vervoegd ten huize van Trip Hendrik ontvanger der belastingen 

te Stavoren en Hindelopen zijn huisvrouw verklaard aan de inspecteur dat hij  niet thuis is maar bij de Heer  
Keuchenius Gosuinus de nieuw benoemde ontvanger  enz. enz. Betreft Controle van de boeken en overneming van 

het kantoor enz. jaar 1817 (6) 

6624 320 
23-02-1814 

Carpentier Jan Hendrik schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland  hem is de 
post van Schout van de Gemeente Lemmer opgedragen maar hij voelt zich niet voldoende gerespecteerd voor deze 

post enz. jaar 1814 (2) 

8376 731/18 

26-07-1841 

Carpentier Johan Petrus ontvanger der belastingen te Beetsterzwaag  Onderwerp een boete voor gemaal enz. jaar 

1841 (2) 

8223  1207/11 

26-11-1839 

Carpentier, 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.  

8223  1207/12 

26-11-1839 

Carpentier, 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.  

7979 

 

186, 

185/16 

21-02-1837 

Carr Steph Londenop het Schip de William 21-02-1837 

8120 

 

254, 

1072/14 

29-10-1838 

Carr Thomass Rotterdam Schipper op het Schip de Content 29-10-1838 



6079 187 

19-02-1822 

Carré en Auard---- Prelaz Jean Henrij negotiant te Havre zijn huis van Negotie onder de firma van Henrij Prelaz en 

comp, voor de notarissen Carré en Auard gepasseerd op 31-01-1822 een magtiging van hem en door hem 

ondertekend voor een baal katoen van het verongelukte schip L’Ernest van Petersburg op weg naar Havre enz. jaar 

1822 (4) 

5986 249 

05-04-1814 

Carre J. A. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen 

enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende 

Ambtenaren en Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11) 

8320 
 

286, 1199 
+ 1200 

05-02-1840 

Carrofin D. Kapitein op de Northam 

5674 

 

62 

13-04-1911 

Carsjens A. Predikant te Oudega (Sm) en  Eigenaar Schip de Johanna enz. jaar 1911 (6) 

6423 541D 

17-10-1817 

Carst Jepe Edes * 30-12-1795 z.v. Karst Ede Jippes en Fredriks Meijns 20 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in 

een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. 

ondertekende brief aan de Gouverneur 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) 

5672 84 
15-11-1894 

Carstans Vilk>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der 
N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van 

Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan 

of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit 
document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de 

wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6) 

6671 54 blz. 22 

22-01-1818 

Carsten J. te Westerbork Predikant Classis van Coevorden 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. 11 
22-01-1818 

Carsten J. te Westerbork 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) 

6648 66 blz. 8 
14-02-1816 

Carsten J. te Westerbork, 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) 

6709 36 deel 1 
blz. 15 

16-01-1822 

Carsten J. te Westerbork, 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. 20 

22-01-1818 

Carsten J. te Westerbroek Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Drente 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) 

6631  1114 

2e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Carsten Jan ermeld 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)  

8356 303-22, 7             

25-03-1841 

Cartasius Dirk te Schoterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij 

de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. 
dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als 

Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn A fdeeling, zijn Bataillon en zijn 

Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9) 

8166 
 

156/2, 286 
11-02-1839 

Carter C. Engeland Kapitein op het Engelsche Schip de Orwell met ene lading 11-02-1839 

8220 

 

1150/14 

09-11-1839 

Carter C. Engeland Kapitein op het Engelsche Schip de Orwell met ene lading 09-11-1839 

8264 

 

179/13, 

286 
24-02-1840 

Carter C. Engeland Kapitein op het Engelsche Schip de Orwell met ene lading 24-02-1840 

8271 

 

306/19, 

286 
27-03-1840 

Carter C. Engeland Kapitein op het Engelsche Schip de Orwell met ene lading., 27-03-1840 

8313 

 

286, 

1195/5 

03-12-1840 

Carter C. Engeland Kapitein op het Engelsche Schip de Orwell met ene lading 03-12-1840 

8309 

 

1111-26 

09-11-1840 

Carter C. Londen Kapitein op het Engelsche Schip de Orwell met ene lading Boter en verdere accijns vrije 

goederen naar Londen bestemd en dat hij vreest dat de spoedig opkomende  09-11-1840 

8346 
 

112/12, 
286 

02-02-1841 

Carter C. Londen Schipper op het Engelsche Schip de Orwell  02-02-1841 

8282 
 

554/19, 
174 

Carter Charles Engeland Opperstuurman verongelukt  Beurtschip Harlingen op Amsterdam  01-06-1840 



01-06-1840 

8355 
 

290/6, 174 
25-03-1841 

Carter Charles Redders van het verongelukt  Beurtschip Harlingen op Asd. 25-03-1841 

6633  1457 

+1458 
19-11-1814 

Cas Hendrik Johannes St. Annaparochie Snikschipper Met handtekening, komt voor in een dossier, een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn 
ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   

zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het 

regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51) 

6633  1457 

+1458 

19-11-1814 

Cas Hendrik Johannes, komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in 

vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te 

kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen 
en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten 

van enz. jaar 1814 (51)aar zijn/haar effende   

6418 255-B 

01-06-1817 

Casemier Johan  Berends 247 Marum Kanton Leek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is 

getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen 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) 

8093 565/6 

11-06-1838 

Casimier Fredrik Geb. Alkmaar, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fourier Overleden te Salatiga 1836,  (3) 

totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Casimir Gerrit Bonnes  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) 

6626 506 

11-04-1814 

Casius en Zoonen---- Stralen Hend’k H. Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche zaken ondertekend een 

brief dat voor zoo veel nodig enz. aan de Booys ….?, Aschenberg ….? En de weduwe Casius en Zoonen  

gezamenlijk eigenaars van de Amsterdamsche Kunstcement fabriek een octrooi verleend is voor 20 jaar om te 
mogen fabriceren enz. jaar 1814 (6) 

6034 398 

30-05-1818 

Casmert van C. C. te Burum 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 

Casmper A. G. , 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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Caspar Petrus Joseph * 30-09-1802 Kortrijk;   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 kolommen 

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) 

6019 121 

25-02-1817 

Casparus de Caspar 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 Vermooten G. enz. jaar 1817 (3) 

6005 938 blz. 6 

30-11-1815 

Caspers Jan Hendrik Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde 

kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6386 26 

18-08-1814 

Caspers Trijntje---- Klinkert Jan Willem zoon van Klinkert Willem en Caspers Trijntje wordt vermeld als 

Remplaçant van Jans Sjouke wonende te Mantgum op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der 

manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet 
in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 

8201 785/9 

Bladzijde 3 
07-05-1839 

Cass J. Kapitein is met zijn schip de Orion te Helvoet op 2 mei gearriveerd  komende vanuit Sunderland 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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Casselus Gerrit 363 is zijn volgnummer en IJsselmuijden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
op een Staat met 11 kolommen 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) 

8201 785/9 

Bladzijde 2 
07-05-1839 

Casseus T. Kapitein is met zijn schip de Gesina op den 30e April Rendsburg gepasseerd op zijn reis van Wismar 

naar Engeland 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) 

6633  1457 

+1458 
19-11-1814 

Casteele Pier Doekes St. Annaparochie Snikschipper Met handtekening, komt voor in een dossier, een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn 
ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   

zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het 

regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Castelein  Jannis * Oostburg;   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 kolommen 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) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Castelein Bauke, 201 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 kolommen met vermelding 



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

(135) 

8375 708-5_23b 

20-07-1841 

Castelein C. M. te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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) 

6843 30-C 

gehuwden 
D. 

21-05-1824 

Castelein Cornelis, 25 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 kolommen met vermelding 

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

(135) 

8386 949/22 
20-09-1841 

Castelein E. te Leeuwarden Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn 
en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de 

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

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Castelein Eliza, 24 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 kolommen met vermelding 

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

(135) 

8257 74/14 

19-24 
21-01-1840 

Castelein Henne hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is 

gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der 
manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen 

ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Castelein Jacob 46 is zijn volgnummer en Bergambacht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op 

een Staat met 11 kolommen 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)  

5666 

 

5 

13-11-1890 

Castelein Marten Arends Warga Stoomvaart Reder, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 

en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666  Jaar 1890 
akte 5 

Castelein Marten Arends,----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der 
Stoombootrederij “Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en 

Leeuwarden verder een folder waarin het volgende vermeld:  (4) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Castelein Sijbe Melles, 307 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 kolommen met 

vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 

1521 namen (135) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Castelein te Leeuwarden 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) 

6680 418 blz. 2 

07-10-1818  

Castelyns F. A. te Amsterdam, Heel en Vroedmeester, 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) 

8175 
 

292/11, 
174 

18-03-1839 

Castor Charles Engeland Stuurman 

6242 90 

04-02-1814 

Cat Auke Abes 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) 

6830 18-A blz. 
30 

21-01-1824 

Cat Auke Abes 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) 

6838 7-A bijlage 
1 Mannen 

Huis van 

Arrest 
26-03-1824 

Cata Jan T., 144 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) 

6866 30-01-1825 
15-A 

Cate ….?---- Bleeker Eva weduwe ten Cate ….? te Sneek Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der 
nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend , jaar 1825 (3) 

5667 Jaar 1880 

akte 10  
.blad 9  

Cate H. , Bakker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 

Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand 
enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje 

in zitten, jaar 1880 (2) 



9182 44 / 617 

30-12-1915 

(9182/7,  

30-12-
1915) 

Cate Hoedemaker ten  H.-------- Lankhorst S. gehuwd met Ten Cate Hoedemaker H. te de Steeg zij is 1 van de 

aanliggende eigenaren met een brief met haar 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) 

5711 
 

48 
29-03-1899 

Cate ten & Brunings Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, maatschappelijk uitgifte 
van aandelen van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.= , 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 (9) 

6258 508 
27-05-1815 

Cate ten ….?---- 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) 

6644  826 

28-09-1815 

Cate ten A.---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend samen met de 

Raden Nauta R., Taconis H., Tuimelaar H., Haeften van B. C. G., Cate ten A., Mollema W., Fects L. een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende in de jaren 1811 ten tijde van de inlijving onder het Franse bestuur  is 

gevestigd geworden de Regtbank in de Huizing van Notaris Bootsma Pieter tegen een enz. jaar 1815 (4) 

6248 754 

12-08-1814  

Cate ten A. hij ondertekend  samen met de andere leden van de Gemeente raad van Heerenveen ----- Hiddinga 

Elias:  Onderwerp; zijn teruggaande request met de vraag of zijn inwonende zoon gehuwd of ongehuwd is enz. 
enz. jaar 1814 Tuimelaar Hendrik,  Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over 

de ingezetenen van de Gemeente Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde 

gemeente voor het jaar 1813 aangeslagen voor fl.  en ondertekend door alle leden van de Raad der Gemeente 
Heerenveen enz. jaar 1814 (3) 

5989 576 2e lijst 

26-07-1814 

Cate ten A. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de 

eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

9921 4 

20-10-1882 

Cate ten A. van beroep Veldwachter te Baard 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) 

6242 82,1-7a+18              
07-02-1814 

Cate ten Abr., Koopman,  komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken  waarop de 
personele omslag enz. enz. jaar 1814 (12) 

6249 
 

856-A 
16-09-1814 

Cate ten Adam hij wordt vermeld op een Extract uit de Repartitie der som van vijfduizend en Vijf en Veertig 
Franken waar op der personeele  omslag voor de Gemeente van Heerenveen enz. jaar 1814 (1)  

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 
17-07-1839 

Cate ten G. H. te IJlst 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) 

8386 949/43 

20-09-1841 

Cate ten G. te IJlst wordt vermeld op; Staat of aanwijzing der bij den plaatselijke  Ontvanger der Stad IJlst 

ingekomend duplicaat  uitvoer billetten  Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. 
Jaar 1841 (3) 

6034 395 

30-05-1818 

Cate ten Hendrik , Debiet 1e, 2e en 3e soort, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om 

alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

3579 100 

30-01-1843 

Cate ten IJ. ---- 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) 

6648 50-D 

22-01-1816 

Cate ten IJzak---- Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  
Cuiper Johannes oud 44 jaar, Warten Willem Georg 30 jaar, Cate ten IJzak 60 jaar en Napjus Haije 41 jaar en door 

het overlijden van Gonggrijp Tjalling en wijlen Bloemenwas P. H. enz. jaar 1816 (1) 

6631  1114 

12e blz. 
van 

kolommen 

15-09-1814 

Cate ten Izak wegens leverantie van  Kamerhuur 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) 

9184 447 

10-04-1917 

Cate ten J. eervol ontslag verleend als Veldwachter, jaar 1917 (1) 

6419 293 
02-07-1817 

Cate ten J. Fourier---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie  betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten 

wederom weer te zullen waarnemen was getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P.,  Bleeker M. 

W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der 
H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2) 

6419 290 

04-07-1817 

Cate ten J. Fourier. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer 
Schutterij na de omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en 

goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder 

deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van 
Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., 

Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6) 

9183 1797 

20-12-1916 

Cate ten J. te Schoterland verzoekt  in een handgeschreven brief met zijn handtekening  zijn eervol ontslag wat hij 

ook krijgt jaar 1916 (3) 



6249 

 

883 

17-09-1814 

Cate ten J. W. heeft geld tegoed en wordt vermeld in een document genaamd Staat en Opgave van zodanige 

Uitgaven welke over den jaare 1812 wegens administratie kosten in de Gemeente van Stavoren zijn gevallen enz. 

jaar 1814 (2) 

6251 1106 
06-11-1814 

Cate ten J. W. Westendorp J. hij schrijft aan de Gouveneur van Vrieslan een brief die hij ook tekent met als 
Onderwerp: wegens  zijn reis naar Stavoren Trip Hendrik, plaatselijke onvanger  van Stavoren, ook wordt 

genoemd Alberda H. Secretaris van Stavoren alwaar de gezochte stukken thuis bij hem waren, ook genoemd Cate 

ten J. W. voorheen te Sneek wonende  doch thans secretaris van de legatie van    Z. K. H. den Souverein bij de 
Verenigde staten van Noord Amerika ook genoemd Freerks Jan dit i.v.m. interest op een door hem gezette obigatie 

enz. enz ook een extra brief getekend door Lootsma J. A. aan  Westendorp J. dat die op egen gezag de rekening 

heeft gemaakt maar dat… enz. enz.  (12) 

9921 30 
19-10-1882 

Cate ten Jacob Siebes, Politiedienaar te Bovenknijpe 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) 

9180 
 

330-31 
17-02-1915 

Cate ten Jochem Met signalement Veldwachter Schoterland (3) 

9182 
 

285/31 
07-02-1916 

Cate ten Jochem Nieuwehorne Veldwachter Met Signalement 

9921 31 

19-10-1882 

Cate ten Jochum Siebes  Dienaar van Politie te Opeinde 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) 

8367 546/7 Cate ten O. (Othmar) Predikant te Hoornsterzwaag, request om de hulppredikant Holwerda, R. R. toegevoegd te 

krijgen aan zijn kerk. 04-06-1841 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Cate ten Pieter, 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) 

8214  1024/19-b 
07-10-1839 

Cate ten R. E. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat 
van Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 

kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

8285 615-2, 42-2 

19-06-1840 

Cate ten R. te Arnhem Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de 
Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, 

likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

6265 2 
29-12-1815 

Cate ten Rijkel Lammerts 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) 

8280 526-1, 30 
22-05-1840 

Cate ten S. 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 kolommen  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) 

8211 988-3, 34 

26-09-1839 

Cate ten S. te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de 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 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

8386 949/34 
20-09-1841 

Cate ten S. te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 
Sneek als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9184 

 

447 

10-04-1917 

Cate ten Siebe  Leeuwarden Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland (1) 

6853 15-A 

11-09-1824 

Cate ten Siebe Jacobs  te Bovenknijpe en Attema Siebe Jolkes  door de rechtbank veroordeeld tot een boete van 6  

gulden met de kosten, een dwangschrift, en een staat van Liquidatie jaar 1824 (8) 

6856 11-A 

11-10-1824 

Cate ten Siebe Jacobs betreft een hypotheek jaar 1824 (1) 

9182 

 

285/22 

07-02-1916 

Cate ten Siebe Leeuwarden PolitiedienaarMet Signalement 

9183 
 

881 
26-05-1916 

Cate ten Siebe Leeuwarden Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf (3) 

9187 
 

908 
06-07-1918 

Cate ten Siebe Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 

9180 

 

330-22 

17-02-1915 

Cate ten Siebe Met signalement Politiedienaar Leeuwarden (4) 

8375 708-5_43 

20-07-1841 

Cate ten T. W. te IJlst als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. 

(Willem Hotzes) Burgemeester van IJlst 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 ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6) 



6418 248-A  

 6e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Cate ten Teunis te Sneek 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) 

5986 243 
02-04-1814 

Cate ten Teunis. Onderwerp; een proces verbaal van Arrest of Beslag op verzoek van Coopmans Heble ontvanger 
der Belasting, van meubelen en goederen van voornoemd persoon wonende te Workum inzake wanbetaling zijne 

verschuldigden contributien over 1812 en 1813 door den deurwaarder executant Raunach Johannes gedaan 

vergezeld van Klapper Jan en Nachtegaal Willem beide dienaar der Policie (ondertekenen ook) van de Stede 
Workum, deze ten Cate is volgens de wet behoorlijk gewaarschuwd en ook genoemd Hingst van Klaas Gerrits 

deze ondertekend ook enz. jaar 1814 (5) 

9183 1359 

14-09-1916 

Cate ten van Gonggrijp M.----- Bungenberg O. G. (de weduwe Cate ten van Gonggrijp M.) te De Steeg, verzoekt 

vergunning tot het leggen van een IJzeren spoor op haar  in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te  
Scharnegoutum enz. enz.  voor het vervoer van zuivelproducten   met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met 

de toestemming en de bouwvoorwaarden, en op de aanvraag beider handtekeningen  jaar 1916 (10) 

5990 665 
26-08-1814 

Cate ten W. Jz. gewezen commies te Nieuw Harlingerzijl,  Hij is een van de drie oude ambtenaaren van Convoyen 
en Licenten die voorgedragen worden  als Commies Ontvanger van Convoyen en Licenten te Makkum door het 

bedanken van de heer Wijs ….?   Jaar 1814 (1) 

7977 
 

152-10 
11-02-1837 

Caten  E.J. Schip de Drie Vrienden staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande 
Regten en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie 

zoals van welk land het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7) 

6424 607 

11-12-1817 

Caten Ten Gerrit * 24-01-0000 Deventer 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 oktober 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) 

5673 

 

105 

19-08-1907 

Cath & zonen, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Henriette I“  gebruik te mogen maken van 

de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin 
vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 37-v 

17-07-1839 

Cath Geert Pieters te Joure 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) 

9183 857 

23-05-1916 

Cath Klaas----- Dijk van Willem  Bouwkundige te Oude Haske, hij neemt de functie van Zetter der belastingen te 

Joure aan in een door hem getekend briefje, omdat Veldman J.  Ezn. Te Haskerland en Cath Klaas  de functie niet 

aanvaard  Jaar 1916 (11) 

3572 21 
04-05-1822 

Cath Lubbert Pieters---- Atzes Joost zijn Octrooi voor het beurtveer van Joure op Harlingen gaat naar  Cath 
Lubbert Pieters te Joure wonende enz jaar 1822  (1) 

6393 134 
28-02-1815 

Cath Lubbert Pieters 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) 

5989 576 3e lijst 

26-07-1814 

Cath P. L. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste 

inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6383 60 

02-04-1814 

Cath Pieter Lubberts 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) 

5664 3, 4 

20-04-1916 

Catharinus Constance Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Cathinkel C. H. (Catwinkel?) te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 

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 kolommen 
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6622 2143-E 

31-12-1813 

Cato Pieter, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President 

Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij 
koninklijk besluit  enz. jaar 1813 (2) 

6424 607 

11-12-1817 

Cator Eduard Jan * 27-02-1775 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 oktober 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) 

6263 1074 

14-11-1815 

Cats  Jentje Ezn. Ontvanger der Registratie te Heerenveen  geeft met eerbied te kennen in een brief aan de 

Gouveneur van Vriesland  dat hij ter vinding van het tekort der gemeente Heerenveen is aangeslagen voor f. 50 

maar dat hij vind volgens bijgaande verklaring dat hij maar de helft hoeft te betalen enz. enz.  ook aanwezig in 
dossier een Kennisgeveing dat hij betalen moet en een Extract uit de reparartitie van hemzelf en een  Extract uit de 

reparartitie met  van ander aangeslagenen zoals Jaconis Hendrik van beroep Bakker, Kool W. B. van beroep 

Notaris, Haeften van Jacobus van beroep Regter, Haeften van B. C. G. van beroep Postmeester, Mollema Wobbe 
M. van beroep Gortmaker enz. jaar 181 

6382 2 

31-03-1814 

Cats ….?  ---- Busch ….? Colonel en de Engelse zee commandant Meruis ….?  Beide zouden gehad heb een 

Conferentie met de Franse Commandant van Delfzijl enz.  verder wordt genoemd Capitein Cats ….?  Die geld 

voor de soldijen moet meenemen want de manschappen gaan anders “ Muiten” jaar 1814 (1) 

6382 55 

31-03-1814 

Cats ….? Capitein Onderwerp: daar hij de penningen heegt ontvangen voor de soldij van Januari en Februari en 

niet voor Maart voor de soldaten in Appingedam totaal f. 1500.= enz. jaar 1814 (2) 



8361 408-16 

27-04-1841 

Cats ….? mevrouw x Medendorp….? Wielinga van Scheltinga E. E. te Leeuwarden zich beklagende in een door 

hem ondertekende brief, dat uit zijn land ter Faveure van Mevrouw Medendorp geboren Cats grond gestoken is 

waardoor hij vermeent dat hem groot onregt is aangedaan enz. en het antwoord enz. jaar 1841 (10) 

6389 743 verso 
25-08-1815 

Cats ….? Piekenier ondertekend een briefje aan de heer Capitein  bij de 1e Comp. Landstorm te Heerenveen  
kennis dat hij uit hoofde der wet kantoor moet houden enz. jaar 1815 (1) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Cats Abraham J., 62 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) 

8382 856/1 

30-08-1841 

Cats Bartele Pieters, scheepstimmerman  te Nijehaske, onderwerp;  uitbetaalde gelden jaar 1841 (1) 

6300 281c             

29-04-1822 

Cats E. de weduwe---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij 

Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij 

advertentien in de Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene 
Floreenplichtigen  zonder onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de 

scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats 
Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa 

Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  Rijnks R. S., Hommema P. L. 

uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S. J., Twijnstra J. 
J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. 

P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        

madeel 

Cats en zoon te Nieuwe Pekela staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (5) 

Gehele provincie (122) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Cats en zoon te Pekela staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo 

Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  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 (5) 

6281 484-3, 6 

11-04-181  

Cats Epeus Ontvanger (03+12-01-1812) 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) 

6281 484-3 

11-04-1817  

Cats Epeus Ontvanger zijn weduwe (18-08-1813) 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 12 

22-01-1818 

Cats H. te Goes Scriba 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) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Cats H. te Goes, 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 lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur 
enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

9921 28 

19-10-1882 

Cats Hendrik Jan  Politiedienaar van het Dorp Beetsterzwaag 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) 

6834 62-D 

23-02-1824 

Cats Israel  meester Slager te Harlingen, een afgegeven verklaring van goed gedrag door de Burgenmeeser van 

Harlingen , jaar 1824 (4) 

6683 33 
  

Cats Israel Levi Vleeschhouwer te Harlingen met een handgeschreven brief met zijn handtekening ,  onderwerp: 
Loterijen jaar 1819 (2) 

6101 1241 

04-12-1823 

Cats J.  hij is benoemd als plaatsvervangend regter  te Leeuwarden i.p.v. Maire Le (Le Maire) die benoemd is tot 

regter aldaar enz. jaat 1823 (1) 

6390 72 

30-11-1814 

Cats J. ---- Swalve H. B. Koopman en wonende te Leeuwarden bij request vraagt hij ontslagen te worden als 1e 

Lieutenant bij het 2e Bataillon Landstorm enz. uit hoofde van de post van Kapitein door de benoeming van de heer 
Cats J. tot Majoor hij ten onregte gepasseerd is enz. verder genoemd de Luit. Colonel Katwinkel belast met de 

regeling van de Landstorm enz. de overleden heer Suringar P. J. verder wordt de heer Krak Borghuis bevorderd tot 

1e Luit.  De heer Bolman tot 2e Luit. enz. jaar 1814 (3) 

6243 191-7 
06-03-1814 

Cats 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Cats 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) 

6069 
 

342, 4, 12 
28-04-1821 

Cats J. Ez. Secretaris hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Leeuwarderadeel 
nagenoemd document; de  Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten 

tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14) 

6383 1 
29-04-1814 

Cats J. H., Kwartiermeester hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van 
de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland 

en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. 

jaar 1814 (3) 



6047 379 

03-06-1819 

Cats J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6397 684 
24-07-1815 

Cats J. Jz. Capitein, staat vermeld in een ondertekende brief van de Oud. Commandant der ontbonden Friesche 
Nationale Vriesland Garde welke met de uitbetaling had gechargeerd en dus als Paijeur deselve rekening enz. jaar 

1815 (1) 

6378 99 

30-12-1813 

Cats J. Jz. staat vermeld op de staat houdende het Rontant in geldwaarde enz. betreft levering aan de Nationale 

Garde te Appingedam en wel Lakens en Linnen enz. jaar 1813 (2) 

6070 424-7          

25-05-1821 

Cats J. 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) 

6070 424-7          

25-05-1821 

Cats J. S. Z. 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 

Cats J. Sr. , 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) 

6389 119-120-
121 

17-11-1814 

Cats J.---- Swalve Harmen Bellinga Koopman in Lakenen te Leeuwarden schrijft in een document aan de 
commissie van de Landstorm dat hij bij de gewapende Burgerwacht aldaar enz. maar dat hij onlangs als Luitenat is 

geplaatst enz. maar de rang van capitein heeft gevaceerd door de benoeming van Cats J. tot de rang van Majoor 

verder genoemd Krak J. H. B. die deze functie heeft gekregen enz. jaar 1814 (5) 

6401 

 

844 

26-10-1815 

Cats J. Sz. ---- Beekkerk Haije Oud Luitenant  Colonel der Nationale Garde ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat deuitgegeven gelden ten behoeve van 

het dechatemend Vriesche Garde gediend hebbende in de Blokkade van Delfzijl tot betaling der soldijen  
opgemaakt door Veen van der ….? Capitein Commandant van het Detachement en Schaap Bote Capitein, Cats J. 

Sz.  Old Capitein  enz. jaar 1815 (3) 

6386 167 en 168 
01-08-1814                         

Cats J. Sz.  Kapitein hij is Lid van de Krijgsraad, 2e Bataillon Landstorm  te Leeuwarden enz. jaar 1814 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Cats J. Sz. , 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 

Cats J. Sz. , 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) 

6389 33-34 

02-11-1814 

Cats J. Sz. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon, 

Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat 

op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 
manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de 

uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5) 

6413 17-10+17 
31-12-1816 

16-01-1817 

Cats J. Sz. staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon 
Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  

en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de 
bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (11) dossier (19) 

6049 545 

07-08-1819 

Cats J. wed. Bienema, ---- Bonsma Henrik C.  en Schwartzenberg thoe en Hohenlandsberg   J. S. T. C. , Cats 

Pieter, Cats J. wed. Bienema, Bruinsma Bruin G.  En Haersma de weduwe  alle landeigenaren onder Wirdum die 

wegens onevenredige aanslag hunnen landerijen enz. enz. jaar 1819 (1) 

6038 687 

16-09-1818 

Cats J.,---- Gosliga P. ,  Noord van A., Cats J., Embdenaar P. K., Romkema de weduwe, Jansma de weduwe, Ploeg 

van der Rein en Groot de Douwe J,  Huisman te Teers  alle landeigenaren onder de Gemeente Huizum gebruik 

makende van hun recht om hertaxatie te vragen van hun landen enz. enz. aar 1818 (1) 

8364 498/10, 14 

21-05-1841 

Cats Jan Hendriks staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente 

Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale 

nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5 

9134 1081-16 
28-05-1883 

Cats Jan Logementhouder te Joure; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) 
(compleet 3) 

6838 7-A bijlage 
1 Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Cats Jan T., 244 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) 

9126 1043-16 

1879/1880 

Cats Jan te Joure Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

8378 777/2 

09-08-1841 

Cats Jentje ------ 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) 



6014 531 

24-08-1816 

Cats Jentje  Ez.---- Tadema Wieland Jaric wordt benoemd tot Deurwaarder der Hypotheken en Ontvanger van de 

Registratie te Heerenveen en zulks in den plaats van Cats Jentje Ez.die tot een andere functie is benoemd jaar 1816 

(2) 

6060 480 
06-07-1820 

Cats Jentje , Sr. , 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) 

6862 1-A 

14-12-1824 

Cats Jentje E. Z., rechter, hij is Candidaat en sollicitant voor de functie Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te 

Leeuwarden   wegens het overlijden van Jongsma Ernestus. Jaar 1824 (4) 

6865 1-A 

15-01-1825 

Cats Jentje Epeusz.  Hij staat vermeld in een document van voordracht voor  de benoeming van rechtelijke 

ambtenaren  met 6 kolommen informatie  tot  President van de Rechtbank  jaar 1825 (4) 

6300 281c             

29-04-1822 

Cats Jentje Epeusz.---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij 

Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij 

advertentien in de Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene 
Floreenplichtigen  zonder onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de 

scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats 

Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa 
Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  Rijnks R. S., Hommema P. L. 

uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S. J., Twijnstra J. 

J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. 
P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3) 

6861 6-A 

03-12-1824 

Cats Jentje Ez. 31 jaar, hij is candidaat voor de post van rechter  Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus, 

met zijn voormalige posten en kwaliteiten enz. enz.  jaar 1824 (2) 

8356 324-18,1 

03-04-1841 

Cats Jentje Ez. hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de 

Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het 
Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 

kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (5) 

6097 746 

12-08-1823    

Cats Jentje Ez. oud 30 jaar Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de post 

van  Plaatsvervanger in de regtbank van eerste aanleg  te Leeuwarden enz. jaar 1823 (2) 

6097 751 

12-08-1823    

Cats Jentje Ez. Oud 30 jaar, Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de 

post van  Regter in de  regtbank van eerste aanleg  te Leeuwarden enz. i.p.v. Le Maire Jean enz,    die benoemd is 
tot Regter,  jaar 1823 (2)    

8364 498/10, 2 

21-05-1841 

Cats Jentje Ez. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente 

Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, 

huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6865 10-1A 

14-01-1825 

Cats Jentje Ez. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 

zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4) 

6865 10-3A 
14-01-1825 

Cats Jentje Ez. te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 
zijn functie en zijn Tractement tevens een kolom met Aanmerkingen (mutaties) Jaar 1825 (4) 

6865 10-1-A 
14-01-1825 

Cats Jentje Ez. te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt 
zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, 

jaar 1825 (4) 

6865 10-3-A 

14-01-1825 

Cats Jentje Ez. te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden  enz. en 

ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij 
ontvangt, jaar 1825 (4) 

6843 30-C 

gehuwden 
D. 

21-05-1824 

Cats Jentje Ez., 687 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 kolommen met vermelding 

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

(135) 

6098 899 
17-09-1823    

Cats Jentje Ez., Hij wordt vermeld in een staat  als kandidaat voor de functie van Regter Plaatsvervanger enz. enz. 
jaar 1823 (2) 

6860 10A  + 11-
A 

27-11-1824 

Cats Jentje Ez., Kandidaten ter vervulling van de post van rechter te Leeuwarden met diverse persoonlijke 
gegevens jaar 1824 (2) 

6251 1087 

11-11-1814 

Cats Jentje Ez., Ontvanger,   ---- Hiddinga Hermanus ,  Koopman wonende op het Heerenveen, hij schrijft en 

tekent een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij door de Gemeente Heerenveen wordt aangeslagen voor 58 
gulden maar dat volgens de bijlage (aanwezig) blijkt dat de navolgende personenCats Jentje Ez., Ontvanger,  

Wentholt Jan |Controleur,Tuimelaar Joh. Koopman voor minder zijn aangeslagen en hij vraagt dan ook enz. enz. 
jaar 1814 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Cats Jentje Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6626 540 

15-04-1814 

Cats Jentje---- Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wierdsma Jentje,  Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartena 

Laurentius D. alle inwoners van Leeuwarden zij hebben het voornemen om een commissie uittemaken ter 

inzameling van penningen ter ondersteuning van behoeftige Landgenoten zoals in vele andere steden enz. jaar 1814 
(1) 

6626 470 

07-04-1814 

Cats Jentje---- Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende 

brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de 

Maatschappij te Amsterdam ter inzameling van penningen tot ondersteuning van behoeftige Landgenoten enz. 
hebben wij een dusdanige commissie daargesteld e Heeren Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wiersma 

Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartna Laurentius D.  enz. jaar 1814 (3) 

6678 335 
 

Cats Jentje Sz.  Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2) 



6047 379 

03-06-1819 

Cats Jentje Sz. 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 

Cats Jentje Sz. te Leeuwarden 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) 

3585 91, 92 

29-01-1828 

Cats Jentje Sz., Plaatsvervangend Vrederegter kanton Leeuwarden hij is medeoprigter van de  naamloze 

maatschappij genaamd de Vriesche Stoomboot Maatschappij daarin wordt ook vermeld met welke stoomboten zij 
welke diensten willen gaan aanleggen enz. jaar 1828 (28) 

6034 398 

30-05-1818 

Cats Jentje te Berlikum 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) 

6383 84      

23-04-1814 

Cats Jentje te Leeuwarden 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) 

6252 1176-4 + 5 

06-12-1814 

Cats Jentje te Leeuwarden, Wordt genoemd op het document genaamd: De Gemeente Holwert heeft besloten alle 

achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (4) dossier 
(5) 

6626 520 

29-03-1814 

Cats Jentje---- Tjalsma Durk Tjallings administraterende Kerkvoogd en Tjeerdsma Geert Jorrits Kerkvoogd van 

den dorpe Scharnegoutum in de gemeente Nijland geven met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer 
Commissaris Generaal van Vriesland dat zij zijn verkozen  en aangesteld om de administratie van de overleden 

Kerkvoogd Breursman Oege Oeges en hebben bevonden dat een nog aanmerkelijk soms geld competeerd van den 

heer Meurs W. voormalig Secretaris van Wijmbritseradeel thans Raadsheer te Sneek enz. betreffende de verkoop 
van land aan de heer Cats Jentje te Leeuwarden en het daaraan verbonden strijkgeld en de huurder van dat land was 

Douwes Jan enz. jaar 1814 (4) 

6285 1247-35 

18-12-1817 

Cats Kornelis 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) 

8224 1241/19 

06-12-1839 

Cats Kornelis Lieuwes---- Boonemmer Jochum Wijtzes hij is benoemd als onderwijzer in de Hoofdschool te 

Haulerwijk en op de 2e der maand december in functie getreden en dat Cats Kornelis Lieuwes toenmalig 
Winterschoolhouder enz. jaar 1839 (3) 

8375 708-5_31 

20-07-1841 

Cats M. M. 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) 

6872 31-03-1825 

36-D 

Cats Mozes Israel te Harlingen verzoek als debitant voor de twee eerstvolgende Koninklijke Nederlandsche 

Loterijen goed gekeurd enz. jaar 1825 (3) 

6046  354 

22-05-1819 

Cats P.  een aan hem betaalde ordonnacie jaar 1819  (2) 

6067 

 

163 

23-02-1821 

Cats P.  wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een ordonnantie 

ten gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1) 

6039 781 
22-10-1818 

Cats P. ,   Hij komt voor op een document met Ordonnancien jaar 1818 (1) 

6063 767 
31-10-1820 

Cats P. ,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6042 38 

18-01-1819 

Cats P. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  

Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6055 150 

29-02-1820 

Cats P. , 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Cats P. , 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 

Cats P. , 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) 

6059 425 
15-06-1820 

Cats P. , Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2) 

6240 1079-a 
29-11-1813  

Cats P. .---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  
Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten 

die wetten terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren 

en  Fabrieks Turf enz. dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden 
ingevolge oproeping van de heer Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13) 

6243 185 

02-03-1814 

Cats P. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 

2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11) 

6070 424-7          

25-05-1821 

Cats P. 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) 

6046 364 

26-05-1819 

Cats P. 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) 

6631  1076 
02-09-1814 

Cats P. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 



5988 429 

06-06-1814 

Cats P. President van de Regtbank van Koophandel zitting houdende te Leeuwarden een ordonnantie voor kleine 

onkosten enz. jaar 1814 (1) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 

9, 11 

Cats P. 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 kolommen met 

informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (51) 
gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47) 

6254 140-B-blz. 

21 

17-01-1815 

Cats P. uit een Stal op de Keizersgragt,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. 

6082 453 

03-05-1822 

Cats Pieter  , 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) 

6049 545 
07-08-1819 

Cats Pieter---- Bonsma Henrik C.  en Schwartzenberg thoe en Hohenlandsberg   J. S. T. C. , Cats Pieter, Cats J. 
wed. Bienema, Bruinsma Bruin G.  En Haersma de weduwe  alle landeigenaren onder Wirdum die wegens 

onevenredige aanslag hunnen landerijen enz. enz. jaar 1819 (1) 

6013 382 
02-07-1816 

Cats Pieter------ Harinxma thoe  Slooten  van  A. Dijkgraaf en Wijnia B. Dijksgedeputeerde beide overleden voor 
hun post wordt voorgedragen  Cats Pieter Gedeputeerde te Leeuwarden, Hartmans H. D. Gedeputeerde te Nes en 

Idsardy Willem Gedeputeerde te Hantum , Posthumus Rinse Vrederechter te Ternaard, Idsardy Eelke Landbouwer 

te Wierum en Hartnmans Cornelis Landbouwer te Wierum aar 1816 (2) 

6056 213 

25-03-1820 

Cats Pieter hij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen  enz. enz. enz.  ten noorden op de 

Marssumer Dijk  te Leeuwarden van enz. enz.  en sals huurder van 6 pondematen enz. enz.jaar 1820  (7) 

6047 379 
03-06-1819 

Cats Pieter Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 
het  jaar 1819 (3) 

6669 415-a 
22-10-1817 

Cats Pieter Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document 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) 

6656 490 blz. 6 
15-10-1816 

Cats Pieter 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 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6656 490 blz. 9 
15-10-1816 

Cats Pieter 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 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6034 398 

30-05-1818 

Cats Pieter te Ee 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 252 

10-03-1814 

Cats Pieter Wethouder van Leeuwarden----- Onderwerp: een request van de Armverzorgers der stads armen en 

Militaire Armen der Rooms Katholieke Kerk enz. jaar 1814 (14) 

6627 584, 1-2, 8 

30-04-1814 

Cats Pieter wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6646  957 lijst 2 

20-12-1815 

Cats Pieter 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 tot 

Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6013 468 
29-07-1816  

Cats Pieter zijn benoeming tot Dijkgraaf van Westdongeradeel i.p.v. de overleden Harinxma Thoe Sloten van 
Albertus, en de benoeming tot Dijksgraafgedeputeerde Posthumus Renze  i .p.v.  Wijnia Bote jaar 1816 (2) 

6070 424-7          
25-05-1821 

Cats 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Cats R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

9126 1043-16 

1879/1880 

Cats Rinze Bartelds te Nijehaske Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 

dienst jaar 1879 (3) 

9134 1081-16 

28-05-1883 

Cats Rinze Barteles Grofsmid te Nijehaske; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 

(1) (compleet 3) 

6633 1348 

20-10-1814 

Cats S,. President van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuijsen van Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende het aannemen van 10 gevangenen vanuit Groningen enz. jaar 

1814 (1) 

5988 422, 423 

04-06-1814 

Cats S. ---- Ros Rintje te Leeuwarden dat hij sedert 1804 als Directeur gefungeerd heeft van het Tugthuis eerst 

onder de titel van Binnenvoogd en naderhand als Cogierge van het hiis van Correctie en detentie  maar wegens zijn 

klimmende jaren enz. tevens een brief waarin vermeld wordt wat hij verdiend enz.jaar 1814 (3) 

6258 593-3 
10-06-1815 

Cats S.  staat vermeld in  een document: De Secretaris Liquidateur van het voormalige District Westdongeradeel  
geeft bekend aan de Gouveneur dat de Staat en Beantwoording der vragen enz. enz.  jaar 1815  (2) dossier (8) 

5998 326 
06-04-1815 

Cats S. (Sible)---- Buma B. (Bernardus) Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslan dat hij 
afstand doet van de post als provisioneel Burgemeester van Leeuwarden waartoe hij op 28 december 1813 is 

benoemd met en benevens de heren Buijsing R. (Reinder), Cats S. (Sible), Romkes J. (Johannes), en Salverda S. 

(Suffridus) enz. jaar 1815 (1) 

5992 784 
06-10-1814 

Cats S. (Sible).---- Smeding H., Vitringa Coulon J., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N. zijn de 
Regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden Onderwerp; het bekendmaken van de conditieen voor de 

aanbesteding van benoodigde kleding waarvan Mourer Christiaan te Leeuwarden de voordeligste was voor en dan 



volgt het soort, aantal en bedragen van de kleding ook genoemd Cats S. (Sible) Burgemeester van Leeuwarden en 

President van enz. jaar 1814 (4) 

6394 291 

10-04-1815 

Cats S. (Sible)Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 

onderwerp; het aantal officieren wat de stad verpligt is enz. jaar 1815 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Cats 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) 

5995 12 
11-01-1815 

Cats S.---- Collard J. een bezwaar van de regenten van de gevangenishuizen (getekend door de president S. Cats,) 
tegen de verlaging van het tractement van J. Collard Cathegiseermeester in het Tuchthuis alhier volgens een 

nieuwe wet, ook een omschrijving van wat hij dagelijks doet, tevens een staat van tractementen van andere functies 

in de gevangenis te Leeuwarden, jaar 1815 (19) 

6401 

 

870 

11-11-1815 

Cats S. H. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  

ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordragt 

van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6420 334 
06-08-1817 

Cats S. H. ondertekend ter Ordonnantie>> Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6421 431 

23-09-1817 

Cats S. H. ondertekend ter Ordonnantie>> Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Weidijk (Wijdijk) Hironimus alhier 
geboren en gedoopt is op  29 juli 1796 en dat hij enz. jaar 1817 (2) 

6424 585 + 611 

03-12-1817 

Cats S. H. ondertekend ter Ordonnantie>> Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de ontdekte Buren van Sijtse Andries 
enz. jaar 1817 (2) 

6426 65 

31-01-1818 

Cats S. H. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Salverda S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van de Heer Hamstra J. F. 

over zijn designatie als Schutter en de loteling van gewone belasting  enz. jaar 1817 (2) 

6402 

 

922-1+7 

09-12-1815 

Cats S. H. 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) 

6289 486 

02-06-1818 

Cats S. H. van beroep Griffier van de Stad Leeuwarden belast met de stedelijke ontvangsten enz. komt ook in voor 

Sippama van W. R. Provinciaal Betaalmeester enz. 

Jaar 1818 (1) 

6291 843 

31-08-1818 

Cats S. H., hij wordt aangesteld ale Gemeente Ontvanger van Leeuwarden en hij de 21e verklaard deze post gaarne 

aan te nemen enz. Jaar 1818 (1) 

5998 352 
14-04-1815 

Cats S. President en Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J. , Smeding H., Feddes C. C., Giffen van N., 
Koumans Smeding P. alle leden van het Collegie van Regenten over de gevangen huizen te Leeuwarden zijn bijeen 

in een vergadering betreffende de Aanbesteding van de benodigde Turf in de Gevangen huizen van Leeuwarden 

enz. jaar 1815 (3) 

5998 317 

05-04-1815 

Cats S. President ondertekend nagenoemd document als lid van het College van Regenten >> Ulrich Paulus  een 

Contract tussen het College van Regenten en voorgenoemde  omtrent het Fabriekwezen in het Tuchthuis te 

Leeuwarden met vermelding van de zaken die gemaakt worden en  de beloning daarvoor, jaar 1815 (12) 

6632 1257 
07-10-1814 

Cats S. President van het Collegie van Regenten der Gevangenhuizen te Leeuwarden ondertekent een documet 
betreffende gevangenen uit de Bagnes Frankrijk,  enz. jaar 1814 (1) 

6000 593 
22-06-1815 

Cats S. President van het Collegie van Regenten over de Gevangehuizen binnen Leeuwarden met als onderwerp de 
aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is 

geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4) 

6006 945 

05-12-1815 

Cats S. President van het Collegie van regenten over de Gevangen Huizen te Leeuwraden en de heer Eeckma J’t. 

Vice President van gemeld Collegie. Vitringa Coulon J., Smedink H’k , Feddes C. C., Koumans Smeding P. en 
Giffen van N.  leden van gemeld Collegie enz. aanbesteding voor enz. Elzenga J. Hij heeft ingeschreven  voor de 

aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet  aan de gevangenis van Leeuwarden en 
mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (6) 

6007 1  

01-01-1816 

Cats S. President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden, Eekma Jt. Vice 

President, Vitringa Coulon J., Smeding Hk, Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N.,  Allen leden van 

dat Collegie verenigd in de vergaderzaal int Tuchthuis te Leeuwarden met als onderwerp de Aanbesteding van 
Brood, Aardappelen, Vleesch enz. enz.  jaar 1816 (6) 

6645  876 

31-10-1815 

Cats S. President van het Collegie van Regenten over de gevangenhuizen binnen Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een opgave van vrouwen in de gevangenis die een kind bij zig 
hebben;  

In de Gevangenis:1)  Joukje Willems x Jacob Tuinder (ook in de gevangenis zittende) wiens overige kinderen bij 

de grootmoeder enz….2) Grietje Jacobs Hilberda, ongehuwd geb. Makkum  d.v. Jacob Hilberda en Tettje enz. 
……3) Johanna Brons ongehuwd, geb. Lwd. Dochter van Toontje wed. Brons En in het Blokhuis; Pietje Heins 

ongehuwd en geb. Lippenhuizen d.v. Hinne Sipkes en Aukje Martens. Jaar 1815 (1) 

5988 490 

22-06-1814 

Cats S. samen  met anderen ondertekend hij dit document>>één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben 

en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en 
niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

5990 644 

18-08-1814 

Cats S.---- Schreuder Christiaan, Chirurgijn van het Blok en Tuchthuis te Leeuwarden , betreft zijn tractement van 

fl. 140 per jaar ook in de Franse Tijd  en verzoekt nu fl. 250 per jaar enz. enz. de brief is ondertekend door Cats S. 
President van het Collegie der Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden  enz. jaar 1814 (1) 

6625 429 

28-03-1814 

Cats S. Sr. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen 

Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het 

Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke 
Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5) 



6378 21 

06-12-1813 

Cats S. Sz. Sijbouts S. J?.---- Swalve H. B. schrijft en ondertekend samen met Cats S. Sz. en Sijbouts S. J?.een 

brief aan Fontein P. Commissaris uit de Raad van Prefecture betreffende de levering van de lakenen (met 

vermelding van de hoeveelheden) maar dat deze niet de kwaliteit enz. enz. jaar 1813 (3) 

8224 1224-
17+18 

02-12-1839 

Cats S. weduwe---- Swart Hille (Hijlle) te Kollum een stuk dat gaat over het oprichten van  Duiventillen en dat hij 
in bezit moet zijn van eene hoeveelheid land tevens vermeld op een apart document Cats S. Weduwe Bieruma 

Oosting te Leeuwarden en wordt verzocht als voorstaand  enz. jaar 1839 (5) 

5991 684 

02-09-1814 

Cats S.---- Wielen van der G. Architect, Onderwerp: bestek van de noodzakelijkste reparatien in onze huizen 

(Gevangenissen te Leeuwarden) ondertekend door Cats S. President van het Collegie der Regenten van de 
Gevangenssen te Leeuwarden  jaar 1814 (1) 

5991 684 

02-09-1814 

Cats S.---- Wielen van der G. Architect, Onderwerp: bestek van de noodzakelijkste reparatien in onze huizen 

(Gevangenissen te Leeuwarden) ondertekend door Cats S. President van het Collegie der Regenten van de 
Gevangenssen te Leeuwarden  jaar 1814 (1) 

6404  58-2 

02-02-1816 

Cats Samuel Hendrik staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den 

dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Cats Samuel Hendrik, 677 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 kolommen met 
vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 

1521 namen (135) 

6296 69 
03-02-1820 

Cats Schelte te Oud Bildzijl   zijn rekening wordt betaald wegens de kosten voor de aanbesteding van de school ten 
zijne huize enz.: Wordt vermeld op een staat van gedane betalingen uit het fonds van fl. 250.= onder de 3e afdeling 

3e Hoofdstuk no. 9 toegestaan enz. enz. jaar 1820 (5) 

6070 424-7          

25-05-1821 

Cats Sibble 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) 

6627 584, 1-2, 8 

30-04-1814 

Cats Sibble wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Cats Sible 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 

Cats Sible te Leeuwarden 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 

Cats Sible, 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) 

6622 2143 
A t-m D 

31-12-1813 

Cats Sible----op heden 30 december 1813 zijn bij koninklijk besluit door Buijing Reinder benoemd als 
burgemeesters van de Stad Leeuwarden , Cats Sible,  Romkes Johannes, Buma Bernardus, Salverda Suffridus 

nadat alle voornoemde heeren waen gecompareerd enz. enz. jaar 1813 (7) 

8379 810-17 

18-08-1841 

Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de 

z.g.n. Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende 

eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de 
weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, 

Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik 

Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4) 

8361 434-4 
03-05-1841 

Cats---- Stinstra J. Mr. en mevrouw Medendorp geboren Cats het betreft een Onteigening en de meerdere kosten 
verbonden aan eene Perceels gewijze uitvoering in den tijd enz. jaar 1841 (3) 

6383 1 
29-04-1814 

Cats Sz. J. , Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de 
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en 

zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 

1814 (3) 

6386 79 

19-08-1814 

Cats Sz. J.---- Suringar P. J. Majoor bij het 2e Bat. Landstorm wegens zijn overlijden wordt voorgedragen Cats Sz. 

J. Kapitein bij de compagnie en  tot Kapitein de heer Berghuis Krak ….? En tot Luitenanten de heeren Bruinsma E. 

en Bolman H. verder wordt genoemd Katwinkel ….? Luitenant Colonel belast met de regeling van de landstorm 
enz. jaar 1814 (1) 

6056 213 

25-03-1820 

Cats van F. , zij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen  enz. enz. enz.    op de zwarte weg  te 

Leeuwarden als mede eigenaresse enz.  enz. enz. jaar 1820  (7) 

8370 602/4 Cats weduwe K. Medendorp Onderwerp; taxatie van haar gronden i.v.m. de onteigening te Leeuwarden , met een 

lijst wat er allemaal gebeuren moet met de kosten/opbrengsten, jaar 1841 (3) 

6254 140-B-blz. 

21 
17-01-1815 

Cats Ype uit twee maal een huis bij de Amelandspijp,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. 

6052 834 

23-11-1819 

Cats,  Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren  enz. jaar 1819 (2) 

6049 569 

12-08-1819 

Cats, onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz.  jaar 1819 (3) 

6379 76 

17-01-1814 

Cattenbroek van Pesters , Commissaris Generaal bij de Russische Pruisische Legers, hij heeft ontslag genomen van 

zijn functie enz. en deze functie is nu opgedragen aan D’Abling van Giessenburg jaar 1814 (3) 

6378 43 
08-12-1813 

Cattenburg Pesters---- Pesters van Cattenburg Commissaris bij de Russische en Pruisische Legers, Onderwerp: dat 
hij benoemd is als de Commissaris Generaal bij de Russische en Pruisische Legers van Friesland enz. enz.geteend 

door Stralen van Hendr” en Falck A. R.  jaar 1813 (4) 



8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Catwinkel ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld 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 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 

1000 namen (132) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Catwinkel C. H. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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 kolommen informatie, jaar 
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Catwinkel C. W. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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 kolommen informatie, jaar 
1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Catwinkel C. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld 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 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 36 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Catwinkel C. W. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 

1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 37 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Catwinkel C. W. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

dossier met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Catwinkel C. W. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat 

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

de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, 
likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8386 949/37 

20-09-1841 

Catwinkel C. W. te Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger 

der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat 

uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 
(3) 

8285 615-2, 6-3 

19-06-1840 

Catwinkel C. W. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten 

bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7) 

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Catwinkel O. W.  te Leeuwarden 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 Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie 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) 

8280 526-1, 23 
22-05-1840 

Catwinkel O. W.  te Leeuwarden 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 Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen 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) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Catwinkel te Gaasterland Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de 
Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Catz  & Zn te Pekela 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) 

8375 708-5_9 
20-07-1841 

Catz & zoon te Nieuwe Pekela 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) 

6100 1207 
29-11-1823 

Catz J. Cz. ---- Speelman  Wobma Jonkheer H. H. is benoemd tot regter te Leeuwarden i.p.v. de op zijn verzoek 
eervol ontslagen Wierssen van W. L. ,  en benoemd tot plaatsvervangen regter Catz J. Cz. i.p.v. Le Maire (Maire 

Le) die benoemd is tot regter enz. jaar 1823 (1) 

6872 05-04-1825 
7 en 11 A 

Catz Jentie Ez. oud 31 jaar hij is candidaat voor het vervullen van de post van Vice President door de promotie van 
Tromp Tiete Solkes als Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen 

informatie over hem enz. jaar 1825 (7) 

8197 687-17_1 

06-07-1839 

Catz Jentje Ez. staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van 

Vriesland  met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6) 

6034 370 

20-05-1818 

Catz Jentje Sz. 34 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het Vredegerecht te Leeuwarden  

i.p.v. Veen van der Johannes die tot Vrederechter  van gemeld vredegerecht benoemd  is, jaar 1818 (2) 

6034 382 

25-05-1818 

Catz Jentje Sz. 34 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het Vredegerecht te Leeuwarden 

is, jaar 1818 (2) 

6021 218 
10-04-1817 

Cauchij P. F. te Namen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 
(3) totale lijst (22) 

6675 199 
07-05-1818 

Cauchois le Maire ….? 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)   



6060 480 

06-07-1820 

Cauerk van C. C. 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 424-7          
25-05-1821 

Cauert van C. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Cauert van C. C. hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Cauwer August Theodoor Raphael of Cauwer de August Raphael, Hoornblazer 6e Bataillon infanterie  * 06-08-

1807 Gent,  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 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  

jaar 1838  (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Caverts van C. C. , 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) 

6385 67 

13-07-1814 

Cazac L. F. A.  Commissaire des Guerres Charche des  enz. De Gouveneur heeft hem geelucideerd omtrent het 

bestaan der regeringen de provincie van Friesland, Overijsel, Drente en Oostfriesland enz. jaar 1814 (4) 

6385 118 

23-07-1814 

Cazar L. F. A. commissaris van oorlog , een ambtelijke brief met als onderwerp alle leverancies aan de Fransche 

Troupes enz. jaar 1814 (3) 

6053 915 

14-12-1819 

Cean John---- 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) 

6282 830 

14-08-1817 

Ceberius H. Braunius Ontvanger der gemeente te Bosward (=belanghebbende) Dienst 1814 , De Algemene 

Rekenkamer der Nederlanden  verlangt dat de gemotiveerde staat bij de rekening enz. enz. dan volgt een reglement  
er wordt ook gesproken over Wagt en Brandspuitgelden enz. jaar 1817  (10) 

6252 1218-26 

12-12-1814 

Ceeter Romke Hij tekent als Gemeenteraads lid het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van 

het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf 

enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26) 

6271 599-4 

15-07-1816 

Ceeters Johanna wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente 

Stavoren en is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is 

betaald geworden en de interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden 
betaald  enz. jaar 1816 (4) 

8377 766/8 

05-08-1841 

Celis 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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Cempen Franciscus Johs. Ant. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven 

ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 

bestemming,  jaar 1916 (4) 

6095 511 

14-06-1823   

Centen---- Valsche Centen en Halve Centen een gedrukt exemplaar waarin zeer uitgebreid vermeld wordt hoe de 

valse van de echte te onderscheiden zijn enz. jaar 1823 (2) 

6397 670 
15-06-1815 

Cerondel  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) 

6031 113 

18-02-1818 

Ceth C, en Atsma R. H. beide Wagtmeester te Leeuwarden van hun tractement wordt ingehouden  van ieder de 

somma van fl. 22.75 wegens dubbel ontvangen ractemet enz. tevens wordt genoemd Sontag Lourens (overl),  jaar 
1818 (2) 

6021 256 het 39e 

blad 32 

12-04-1817 

Cewits H. C. schoolonderwijzer te Schiermonnikoog hij is vertrokken naar Coevorden in de functie als 

Schoolmeester jaar 1817 (1) 

6015 619           

14-10-1816 

Cewits H. C. van beroep Schoolonderwijzer te Schiermonnikoog heeft vertoond zijn beroepsbrief om van heer 

beroepen te zijn dat hij de 1e herwaarts gaat aan de Grietman Stachhouwer J. (Johan) aldaar die dit document ook 
ondertekend enz. jaar 1816 (1) 



5989 575 

26-07-1814 

Chabot Jan Joseph Manuel te Breda, aldaar aangesteld als Deurwaarder der Middelen te Lande tot het doen van 

gerechtelijke Exploiten zoo voor het Officie Fiscaal als in genoemde plaats in de Provincie Noord Braband enz. 

jaar 1814 (4) 

6020 178 
24-03-1817 

Chafforie Emanuel Marie staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche 
Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Harlingen  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) 

8280 526-1, 11 
22-05-1840 

Chaillet L. H. F. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel 

ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn 

ingevoerd met 8 kolommen 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) 

8356 303-22, 5              

25-03-1841 

Chaillet Lodewijk Hendrik Frederik te Ferwerderadeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document 

genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog 
van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben 

goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn 

Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9) 

8370 602/8 

21-06-1841 

Chaillet Lodewijk Hendrik staat  op een lijst 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  en  Lodewijk blijkt de meest 

geschikte persoon voor deze functie jaar 1841 (7) 

6671 54 deel 2 
blz. 16 

22-01-1818 

Chalmet de H. A. te Kampen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Oud 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) 

6709 36 deel 2  

blz. 18 

16-01-1822 

Chalmont de H. A. te Kampen, 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) 

6655  398 blz. 2 

29-08-1816 

Chalmot de H. A. oud-0uderling te Kampen 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 
enz. hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Rambonnet ….? die van zijn 

benoeming is ontslagen  enz.  jaar 1816 (4) 

6671 54 blz. 20 
22-01-1818 

Chalmot de H. A. te Kampen Oud Ouderling 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) 

6671 54 blz. 9 

22-01-1818 

Chalmot de H. A. te Kampen Oud 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. 17 

04-01-1819 

Chalmot de H. A. te Kampen 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 

Chalmot de H. A. te Kampen, 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. 18 

06-02-1824 

Chalmot de H. A. te Kampen, 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. 12 

16-01-1822 

Chalmot de H. A. te Kampen, 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 10 
04-01-1819 

Chalmot H. A. de (Mr.) Ouderling te Kampen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Overijssel 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Chame Ferdinand 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) 

6867 14-02-1825 

32-C 

Champenoi Koenraad is op de 14e Februari 1824 teruggekeerd bij de 8e afd. Inf. enz jaar 1825 (1) 

6869 02-03-1825 

28-C -2 

Champenoie ….? Dienende bij de 13e afd. Nat. Infanterie. Onderwerp: gevraagd wordende certificaten enz. jaar 

1825 (1) 

8093 565/6 

11-06-1838 

Champenoij Hendrik Pieter Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Korporaal Overleden te 

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

8285 611-19, 1 
18-06-1840 

Champenoij Pieter staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de 
indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 

1840 (6) 

8270 298/16-27   
25-03-1840  

Champenois P.,  Kroeghouder en Bierdrager, in Latende Bijdekan, een Handgeschreven brief, jaar 1840 

6866 26-01-1825 
15-C 

Champenooij Coenraad, de majoor Komm. Eckhart C. van het Alg. Depot Landmagt no. 33 te Vlissingen 
verklaard dat hij niet onder zijn devisie bekend is jaar 1825 (2) 

6864 26/1-C  

no.  172 
07-01-1825 

Champenoy Coenraad  te Leeuwardeb  3e divisie van het Alg, Depot der Lanciers 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)  

8225  1253-13, 
22 

10-12-1839 

Champenoy Hendrik Pieters te Leeuwarden 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 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

6046 357 

24-05-1819 

Chapeaurouge---- 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) 

6094 372 

02-05-1823   

Chapelle---- 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) 

6420 338 

05-08-1817 

Chaqué Antonie * 20-03-1795 7wordt 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 juni 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Charbom 1e Luitenant in het Bataillon 2e regiment No. 21 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 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) 

6675 199 

07-05-1818 

Charles De St. ….? Gewezen Lieutenant Generaal en zijn vrouw 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)   

6419 285 

30-06-1817 

Charles Jean * 13-01-1772 Egurrandé 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 mei 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) 

6683 2 deel 1 
Blz. 1 

04-01-1819 

Charlier J. P. Predikant te Brussel, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Limburg enz. 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. 5 

22-01-1818 

Charlier J. P. te Brussel Predikant Classis van Brussel 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 1 

16-01-1822 

Charlier J. P. te Brussel 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 5 
04-01-1819 

Charlier J. P. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2 
Blz. 22 

04-01-1819 

Charlier J. P. te Brussel 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 15 

16-01-1822 

Charlier J. P. te Brussel, 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. 24 

16-01-1822 

Charlier J. P. te Brussel, 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. 5 

16-01-1822 

Charlier J. P. te Brussel, 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. 20 

22-01-1818 

Charligener J. P. te Brussel Praeses van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. 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) 

8379 801-20 

16-08-1841 

Charon de St. Germain de C. gepensioneerde Luitenant Kolonel, betreffende het gedrag van voornoemde den 

kommandant van het Huis van Opsluiting en Tuchtiging  hem met onmiddelijke ingang te ontslaan enz. jaar 1841 

(4) 

8386 945/18 

24-09-1841 

Charon de St. Germain de E.  Kommandant in de Strafgevangenis van Leeuwarden, Onderwerp; een onderzoek 

naar zijn gedrag en of hij wel goeg functioneerd, jaar 1841 (17)  

8375 712-9 
21-07-1841 

Charon de St. Germain de het betreft zijn plichtverzuim als Kommandant van de Strafgevangenis te Leeuwarden 
enz. jaar 1841 (4) 

8285 611-13 

18-06-1840 

Charon de St. Germain de Jhr. M. C. J.  door zijn overlijden is de functie Militie Commissariaat vacerende ontstaan 

enz. jaar 1840 (4) 

8059 

 

1205/13, 

286/10434 

28-11-1837 

Charossen D. Londen Schip de  Northam 

8059 

 

286/ 10433      

1205/13 
28-11-1837 

Charossen D. Londen Schip de  Northam 

8355 
 

285/15, 
286 

23-03-1841 

Charossin Dave Engeland  Kapitein op deNortham 

8384 907-16 

13-09-1841 

Charrite (Capt.) , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western 

YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 



7977 148-17 

10-02-1837 

Charros Darl---- Wiarda J. S. Cargadoor geeft met eerbied te kennen namens Charros Darl Kapitein op het 

Engelsche schip de Northam geladen met Boter, Vlas en andere accijns vrije goederen van hier naar Londen 

verzoekt om enz. jaar 1837 (3) 

8268 
 

262/20, 
286 

14-03-1840 

Charrosen D. Harlingen Kapitein op de Northam 

8128 

 

174, 

1225/6 
10-12-1838 

Charrosin D. Engeland Kapitein 

8201 785/9 

Bladzijde 2  
07-05-1839 

Charrosin D. Kapitein is met zijn schip de Northam 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) 

8119 
 

174, 
1051/12 

24-10-1838 

Charrosin D. Kapitein op de Northam 

8061 

 

90, 

286/110 

19-12-1837 

Charrosin D. Londen Kapitein op de Nordham 

8061 
 

91, 
286/110 

19-12-1837 

Charrosin D. Londen Kapitein op de Nordham 

8187 
 

493/7, 174 
13-05-1839 

Charrosin D.Kapitein 

8220 

 

1150/15 

09-11-1839 

Charrosin Darl Engeland Kapitein op de Northamm 

8349 

 

162/6, 286 

16-02-1841 

Charrosin Darl Engeland Kapitein op de Northamm 

7968 

 

286, 9/5 

03-01-1837 

Charrossen Daniel Engeland Kapitein op de Northam 

8224 

 

1236-13 

04-12-1839 

Charrossen Daniel Wiarda J. S.  Cargadoors namens Charrossen Daniel Kapitein op het Engelsche Schip de 

Northam geeft met eerbied te kennen dat het schip beladen zal worden met bestemming Londen met enz. jaar 1839 

(3) 

8176 
 

303/7, 286 
20-03-1839 

Charrossin D. Engeland Kapitein op de Northam 

6397 694 

29-07-1815 

Chasse Collaert Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur 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) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Chateau du Nicolas, 682 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 kolommen met vermelding 

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

6671 54 deel 2 

blz. 5 
22-01-1818 

Chatelain A. te Groningen 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 in de commissie tot de zaken van de 

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

6655  399 blz. 1 

29-08-1816 

Chatelain J. H. predikant te Utrecht i.p.v. de heer Teisédre l’Ange ….?, 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 tot lid van de commissie tot de zaken der Waalsche 

Kerk enz. jaar 1816  (11) 

6683 2 deel 2 
Blz. 5 

04-01-1819 

Chatelain J. H. te Utrecht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 
Hervormde Kerk (Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) 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. 4 
06-02-1824 

Chatelain J. H. te Utrecht, 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. 5 

06-02-1824 

Chatelain J. H. te Utrecht, 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 

6258 630-43 

17-04-1815 

Chaten W. E. 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) 

6258 630, 21-25 

17-04-1815 

Chatin W. E. 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 (6) dossier   (45) 

6021 218 

10-04-1817 

Chauchet G. J. G. te Dendermonde Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken 

jaar 1817 (3) totale lijst (22) 

6655  399 blz. 1 

29-08-1816 

Chaufepié  de G. S. ---- Font La J. G.  predikant te Middelburg i.p.v. de heer Chaufepié ….?  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 tot lid van de commissie tot de zaken 
der Waalsche Kerk enz. jaar 1816  (11) 

6709 36 deel 2  

blz. 5 

16-01-1822 

Chaufepié  de G. S. te ‘s Gravenhage, 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 
1 

Blz. 4 

06-02-1824 

Chaufepie ….? te Utrecht, 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 

6648 66 blz. 4 

14-02-1816 

Chaufepié de G. S. te ‘s Gravenhage Predikant , 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 tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van gecommitteerde 
voor de huishoudelijke zaken der Waalsche Kerken in Nederland enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 

2 

Blz. 5 
06-02-1824 

Chaufepie de G. S. te ‘s Gravenhage, 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. 5 
22-01-1818 

Chaufepié de G. S. te ’s Gravenhage Secretaris van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken en Predikant 

te te ’s Gravenhage 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 in de commissie tot de zaken van de 

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

6683 2 deel 2 
Blz. 5 

04-01-1819 

Chaufepié de G. S. te ’s Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van 
Bestuur der Hervormde Kerk (Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis  met vermelding 

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

8364 501-5 

22-05-1841 

Chemel Jacs. Makelaar hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-

1841 met Binenlandse en Buitenlandse Effecten,  jaar 1841 (3) 

8309 1105-2 

07-11-1840 

Chemet Jacs heeft samen met anderen op last van Zijne Exellentie den heer Minister van Financieen opgemaakt en 

uitgegeven een Prijscourant van verschillende soorten effecten en obligatien van vele landen in de wereld enz. jaar 

1840 (2) 

8361 410-2 
27-04-1841 

Chemet Jacs hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 
met de door o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3) 

8257  75/7 
22-01-1840 

Chemet Jacs hij is een beedigd Makelaar die samen met andere Makelaars een Prijs-Courant van verschillende 
soorten effecten heeft opgemaakt d.d. 30-12-1839 naar aanleiding van enz. jaar 1840 (5) 

8386 939/7 

22-09-1841 

Chemet Jacs.  Makelaar, onderwerp;   Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841  op 

last van zijn Majesteit enz.,  jaar 1841 (6) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Chengenau Jan 98 is zijn volgnummer en  Amsterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op 

een Staat met 11 kolommen 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) 

8315 
 

254,1231/1
3 

14-12-1840 

Chepheid R. Amsterdam Schipper op het schip de Starling  14-12-1840 

6101 1349 

27-12-1823 

Cherson S. W. M. Kapitein op het verongelukte schip The Ann met een lading Tabak komende van new Orleans 

met bestemming Amsterdam enz. jaar 1823 (3) 

6064 795 

07-11-1820 

Chervalier Marie Catherine Joseph ---- 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)) 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Chevalier E. M. Kapitein met het schip de Stad Thiel  van Dordrecht naar Batavia 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) 

9725 

 

Deel 2 

03-01-1883 

Chevallier Harlingen Kapitein op de Zaandam 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 kolommen info. jaar 1883 (2) 

6671 54 deel 2 
blz. 20 

22-01-1818 

Chevallier R. A. te Coevorden Scriba Classikale Bestuur van de provincie Drente 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) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Chevallier R. A. te Coevorden, 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 lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal 

bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 
1 

Blz. 6 

06-02-1824 

Chevallier R. A. te Everdingen, 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 

Chevallier R. A. te Everdingen, 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 

6683 2 deel 2 

Blz. 21 

04-01-1819 

Chevallier R. A. te Koevorden 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Chevry Augustin 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) 

6397 694 
29-07-1815 

Chigny M. ---- Heerd van, Kolonel van den Staf van Gen. Majoor  Chigny 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) 

6397 694 

29-07-1815 

Chigny W. van Bijland Generaal Majoor benoemd tot Ridder in de derde 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) 

6258 521-7 

31-05-1815 

Chrisstoffel Jan  wegens geleverde Jeneer en Olij, wordt vermeld in een document genaamd Staat op het Respect 

van Onvoorziene Uitgaven over den Jare 1814 van de Gemeente Wolvega van betaalde en die nog betaald moeten 
worden jaar 1815 (4) dossier (9) 

6418 248-A  

 7e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Christe Dirk * Leeuwarden 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 

Christe Dirk 29 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 

Christe Dirk 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) 

8201 785/9 
Bladzijde 3 

07-05-1839 

Christensen O. C. Kapitein is met zijn schip de Fortuna vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Laurvig 
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) 

6622 2151 

31-12-1813 

Christiaan Hendrik----de Maire van Ureterp heeft gedesigneerd de volgende personen als; Hoving Jan Pieters 

Koopmans zoon, Hazewinder Engebert Zweitzes van beroep Matroos en Aardema Jelle Jans  van beroep 

Boerenarbeider welke in de avond van 25 dezer bij Wytzes Tjeerd de deur hadden opengetrapt, de glazen in 
stukken geslagen en den man zelve mishandeld en Christiaan Hendrik, Hendriks Gabe, Harmens Dirk, Oenes 

Johannes en Oenes Dirk allen Varensgezellen als hebbende op die avond bij LandsheerTjalling Dirk van beroep 

Castelijn baldadigheiden gepleegd, den Casteleijn geslagen en ook Johannes David boereknegt enz. enz. jaar 1813 
(3) 

8118 

 

150, 

1042/22 
22-10-1838 

Christiaan Michiel wordt in dit document vermeld als Stuurman 



8275  404/32, 

229 

25-04-1840 

Christiaan Potters * 27-11-1810 Nieuwvosmeer tot de doodstraf veroordeeld, maar enz.  

8300  926/6 
17-09-1840 

Christiaans  Harm. Christiaans , Flankeur * 08-07-1810 Plagterwedde veroordeeld tot den dood met den strop is 
die straf bij Zijner majesteit enz. enz. , jaar 1840 (9) 

9183 756 

03-05-1916 

Christiaans Andreas Johann,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land 
van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6626 487  blz. 6 

07-04-1814 

Christiaans Harmen 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 te 
betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6864 27-C 

08-01-1825 

Christiaans Jean Henry  te Leeuwarden als zijnde door zekeren Sluis van der J. gewezen Agent Combtabel te Den 

Haag  oppositie tegen de afgifte van het Borderel enz. enz. zullen de erfgenamen voor het verkrijgen van het 

borderel moeten produceren enz. enz.  jaar 1825 (3) 

3701 24-D 

nrs 8-14 

08-02-1842 

Christiaans Joukje x Veenstra Douwe Nutterts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de 

Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 

de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

6252 1174-5 

27-02-1810 

Christiaans Karel de weduwe (de Kamp) , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de 

huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde 

Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6252 1174-6 

27-02-1810 

Christiaans Karel de weduwe, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den 

Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 
1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6252 1174-7 

27-02-1810 

Christiaans Karel de weduwe, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den 

Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 

1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9) 

9189 1044 

10-09-1919 

Christiaans Marinus geb 28-01- 1891 Brummen  en aldaar Veldwachter is  vermeld op de staat van aanbeveling 

voor Veldwachter te Lemsterland  jaar 1919 (3) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Christiaans Matthijs, 192 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 kolommen met 

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

6039 799 

30-10-1818 

Christiaans Tiede te Texel, hij is aangesteld als Consulair Agent van Oostenrijk voor het eiland Ameland en 

Omsreken jaar 1818 (1) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Christiaans U. , 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) 

6833 38-D deel 

2 

Blz. 20 
06-02-1824 

Christiaanse A. te Ginneken, 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 

Christiaanse A. te Ginneken, 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 

Christiaanse A. te Ginneken, 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) 

3598 Map 11 

1863-1870 
e.v. 

Christie David & Co.---- Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren  het nieuwe schip 

wordt gebouwd aan de fabriek van de Heere Christie David & Co. te Kralingen onder Rotterdam, er wordt 
gesproken over een borgtogt van f. 500.= verleend door Taekema T. J. te Ureterp ten behoeve van Meer van der 

Poppe  bij notaris Blom van J. G.  te Dragten genoemden zijn bestuurders der Dragtster Stoomboot Reedery  ook 

aan wezig het reglement en de tarieflijst  van 12-05-1863 jaar 1863-1870 e.v  (93) 

8361 
 

433-12 
04-05-1841 

Christoffel Hans Poul---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document,  het betreft het 
St. Jacobs of St Jops Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle 

overleden te Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  

verteld dat ik O. van Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te 
Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , 

getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel 

Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den 
derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook 

aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten 

van H. P. C.  enz. jaar 1841 (5) 

6633  1415 

31-10-1814 

Christoffels Eelkjen---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de 

armrnvoogden van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien 
kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te 

Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  

Heide van der Sieds Renderts  



en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, 

Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is 

vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs 

Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  
nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had 

verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring 

voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  
Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire Fockens L. en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en 

Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes 

ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der 
Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een 

verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis 

weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma 
Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, 

Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17) 

6632 1259 
10-10-1814 

Christoffels Eelkjen---- Veen van der Karst Jan Notaris te Dragten  zijn gecompareerd Christoffels Eelkjen 
huisvrouw van Heide van der Sieds Renderts arbeider en Papa Lijsbert Gerbens weduwe van Jans Jan in leven 

Schipper beide wonende in de Rottevalle dewelke hebben verklaard dat het hun zeer wel bekend is dat Jans Jouke 

bevorens Schipper doch thans arbeider in Wolvega wonende  en gehuwd met een vrouw zijnde de Turfmeetersche 
te Bolsward en sedert ongeveer 24 jaren enz. en dat Jouke Jans bij dezelve vrouw de getuigen de naam niet 

wetende een dochter heeft genaamd Tjitske (joukes) getuigen bij het ondertekenen zijn Dijkstra Sipke Eizes 

Grofsmid in de Noorderdragten en Ferwerd Kornelis Harmens Blaauwverwer in de Zuiderdragten en de Adjunkt 
Schout Douma J. van Oudega verklaard dat Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert en  Heide van der Sieds Renderts 

ter goeder naam en faam bekend staan enz. jaar 1814 (8) 

7979 
 

227, 
193/13 

23-02-1837 

Churside T. Kapitein op het schip de Venus 23-02-1837 

7973 

 

227, 69/16 

20-01-1837 

Churside Thomas Kapitein op het schip de Venus 20-01-1837 

8198 

 

713/16, 

227 
13-07-1839 

Churside Thomas te Engeland Kapitein op het schip de Venus 13-07-1839 

6675 198 

10-05-1818 

Ciele Marcellius Leeuwarden staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door 

de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 

kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4) 

6062 661 

27-09-1820 

Cielen Marcelles---- Sijsterman Johannes Bernardus als R. K. Pastoor in de  statie  waar de R. K. Militairen 

gewoonlijk te kerk gaan  en hij  ook de meeste diensten aan hen zal hebben enz. enz. verder bepaald als volgt 

Cielen Marcelles sedert 1798,  Sijsterman Johannes Bernardus sedert 1799,  Gulpen van Henricus sedert 1804 en 

Veltman Johannes sedert 1814  dat zij lieden, voor de. Door hen  aan de R. K. Militairen bewezen  diensten geen 

vergoeding vragen, maar wel verzoeken om een gratificatie of aalmoes enz. enz.   jaar 1820 (2) 

8362 450-25 
08-05-1841 

Cier Claas, Fuselier 7de afdeeling infanterie * 01-04-1806 Edam,  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 kolommen met info. 

Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

6843 30-C 

gehuwden 
D. 

21-05-1824 

Ciero Carel Joseph, 714 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 kolommen met vermelding 

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

(135) 

8093 565/6 

11-06-1838 

Cieron Cornelis Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal Overleden te Soerabaja  

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

8342 37/1-9 
12-01-1841  

Cijffers Bienk Tammes te Akkerwoude  , Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met 
beschrijving van de overtreding enz. Jaar 1841 (9)  

6709 36 deel 2  

blz. 25 

16-01-1822 

Citters van A. C. in Zeeland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de 

Hervormden aldaar , 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. 24 

06-02-1824 

Citters van A. C. Lid der Gedeputeerde Staten te Zeeland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. 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 

1 

Blz. 7 
06-02-1824 

Citters van W. te Goes, 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. 13 

06-02-1824 

Citters van W. te Goes, 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. 10 

16-01-1822 

Citters van W. te Goes, 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. 13 
16-01-1822 

Citters van W. te Goes, 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Claarbergen Jonkheer Vegelin P. van, 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Claarbergen Jonkheer Vegelin van , 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) 

6245 386 
08-05-1814 

Claarenberg Sies E. , hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij 
over 1813  te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Claas Roelof te Kollum als den gene aan wien uitgevoerd is 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 Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen 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) 

6044 149 

08-03-1819 

Claasen Magdalena gehuwd met  Hindriks Lubbert  , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als 

reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der 

registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4) 

6037 
 

605 
18-08-1818 

Claasen Magdalena gehuwd met Hindriks Lubbert Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door 
genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  

der Domeinen  Boelens van F. A.  te Beetsterzwaag ,  jaar  1818 (3) 

6411 381 
18-11-1861 

Claasen Sipke----  Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. (Klaas) Secretaris van  de Stad 
Harlingen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  waarin vermeld 

Claasen Sipke dat hij aan ’s Lands Kofschip de Jonge Pieter in den jare  1794 gestationeerd is geweest voor 

Delfzijl  tevens een document ondertekend door Spoelstra B. Solliciteur enz. jaar 1816 (2) 

8376 744/8 
30-07-1841 

Claassen Bernardus * Sambeek, 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 kolommen  Jaar 1841  (3) 

8352 215/3 Claasses Karel, Baardscheerder wonen de wijk 111 (Droevendal) te Leeuwarden een handgeschreven brief met 
zijn handtekening  tekent Klaasen (2) jaar 1841 

8359 377/28, 34  

19-04-1841 

Claerbergen V. L. Vegelin van wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement 

van de Grietenij Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van 

f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken 
standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5) 

8364 498/10, 1 

21-05-1841 

Claerbergen V. L. Vegilin van staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de 

Gemeente Jelsum die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, 
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6046  354 

22-05-1819 

Claerbergen van  P. E. A.   een aan hem betaalde ordonnacie jaar 1819  (2) 

6059 425 

15-06-1820 

Claerbergen van P. E. A. , Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2) 

6631  1076 

02-09-1814 

Claerbergen van P. E. A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6631  1076 
02-09-1814 

Claerbergen van U. L. V. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6034 398 
30-05-1818 

Claerbergen van Val. te Berlikum 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) 

8359 377/28, 2 

19-04-1841 

Claerbergen Van Vegelin V. L. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de 

bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e 
Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

6850 17A  

03-08-1824 

Claerbergen van Vegeling---- Ritsma Jan Cornelis Schoolonderwijzer te Jelsum hij is plaatsvervanger van de 

functie ontvanger der belastingen i.p.v. Claerbergen van Vegeling  die 14 dagen met verlof gaat jaar 1824 (3) 

6052 834 

23-11-1819 

Claerbergen van,  Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren  enz. jaar 1819 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Claerbergen Vegelin van Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

8093 565/6 
11-06-1838 

Claerenbeek Jean Baptist Geb. Lennik (Be), laatst gewoond hebbende te Elsen (De). Fuselier Overleden te Salatiga 
(Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6096 671 
22-07-1823    

Claessen Claas ---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden  
verzonden aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2,  Boelens , Commissaris. En Luining 

Commissaris schuit 1.  verder genoemd Eskes K.  enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een 

vergaan schip  met een Inventaris en Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser 



Remke Reinders, schipper,  Dijk van Klaas Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de 

Strandvonder zijn rekening, Claessen Claas,  Jurgens Foike  een rekening met zijn handtekening,  jaar 1823 (18) 

6034 397 
30-05-1818 

Clameerend R.----  Ruygh C.  schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven 
Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.  

volgens hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) 

gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan  welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld 
enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de 

Tijs en Zunderdorp Cornelis  voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild 

binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te 
Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad 

Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse 

Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de 
notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C.  voornoemd in 

tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder 

genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter 
beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en 

Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13) 

6841 2-A 
28-04-1824 

Clant J. G. A Procureur bij het hogergerechtshof te Den Haag--- Bakker Dirk,  betreft een gewezen vonnis, jaar 
1824 (6) 

6632 1279 

13-10-1814 

Clantenga (Plantenga?), ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de 

Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3) 

6042 

 

47  

21-01-1819 

Clarck John Kapitein op een Brikschip van Antwerpen naar Hull gedestineerd geladen met Weit, Bonen en 

Klaverzaad is Gestrand  op Ameland, jaar 1819 (2)  

6042 

 

48  

21-01-1819 

Clarck John---- Mei (Meij)van der Cornelis Tjeerds, gecommitteerde Wagenaar en Blom Jan Romkes 

gecommitteerde Berger van den dorpe Hitlum geven met behoorlijk respect te kennen in een door hen 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat het schip van Clarck John Kapitein op een Brikschip van 
Antwerpen naar Hull gedestineerd geladen met Weit, Bonen en Klaverzaad is Gestrand  op Ameland enz. jaar 

1819 (3) 

6709 36 deel 1 
blz. 3 

16-01-1822 

Clarisse T. A. (Dr.) te Doorn 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. 15 

16-01-1822 

Clarisse T. A. (Dr.) te Doorn, 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. 3 

16-01-1822 

Clarisse T. A. (Dr.) te Doorn, 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) 

8092 

 

61, 544/18 

05-06-1838 

Clark G. Rotterdam Schipper op het schip de Judith Milbanke  05-06-1838 

7977 

 

152-10 

11-02-1837 

Clark T. Engeland Schipper op de Good Agrements staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In 

en Uitgaande Regten en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen 

informatie zoals van welk land het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7) 

6030 34 

17-01-1818 

Clas van der W. benoemd tot plaatsvervanger vrederechter te Franker  jaar 1818 (2) 

6082 468 
10-05-182   

Clasen Jan , Secretaris komt voor in de volgende brief: Vrind D. W. D. Car. de weduwe  een handgeschreven brief 
met haar handtekening   met als onderwerp het tekenen voor goederen en zeilen door de russische kapitein Filetoff 

anders mag hij niet uitvaren enz. enz. jaar 1822 (4) 

6864 51-D 

05-01-1825 

Clasen Nicolaas  Medecine Docter te Luxemburg, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot 

enz. enz.  jaar 1825 (2) 

6713 1 

00-00-1823 

Clasen Nicolaas, Med Doctor te Luxemburg. 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) 

6242 68                   
03-02-1814 

Clasen Pieter van beroep Appelmeeter het betreft de bezwaren tegen het uitoefenen van dit beroep en dat men 
genoodzaakt was om deze post op te heffen enz. jaar 1814 (3) 

6423 580 

14-11-1817 

Clases Aukjen weduwe van Rinderts Andries†---- Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Buren van Sijtse Andries Boerenknegt 
te Beetgum  * 28-10-1798 zoon van Rinderts Andries† en van Clases Aukjen niet in de loting voor de Nat. Mil enz. 

jaar 1817 (2) 

6633 1384 
ingebonden 

tussen 

1377 en 
1378 

24-10-1814 

Clases Jan---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) 
Diakenen en Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden  de weduwe en kinderen van 

Clases Jan maar dat zij van de Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases  zig  van 

meet af aan te Gerkesklooster zig heeft opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 
kinderen heeft verwekt enz. verder een verklaringe  ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens 

in 1763 in dat dorp gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen nooit een enz. en zijn  zoon Poepkes K. H. met zijn 

vrouw enz. verder een verklaring van de inwoners van Gerkesklooster Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , 



Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. H. (Municipaal), With de 

F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren  dat Jan 

Clases tot aan zijn dood te Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6) 

6241 23 
12-01-1814 

Clases Pieter bedienende de post van Appelmeter te Harlingen hij verzoekt om hersteld te worden in die regten 
welke hem voor enige weken is ontnomen enz. enz. ook een beslissing hierop enz. Ondertekend door de 

Burgemeester van Harlingen Blok K. (Klaas) jaar 1814 (5)  

6418 234 

30-05-1817 

Classen & Kűpfer aannemers het betreft een contract voor leverantie van Levensmiddelen voor de Armee enz. jaar 

1817 (1) 

8207 898-17 

30-08-1839 

Classen Gerrit * 14-02-1817 Brummen , Flankeur 13e 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 kolommen met 

informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9) 

6397 666 

24-06-1815 

Classen J. A.  en Kupper L.   leveranciers zij staan in een  document ondertekend door de Commissaris generaal 

voor hrt Departement van Oorlog adinterem betreffende de leverancies enz. ook aanwezig een boekje Bestek en 
Conditiën van aanbesteding van  Vivres, Fourages en Legstroo voor den Armee van den Staat enz.  jaar 1815 (25). 

6382 188 

25-04-1814 

Classen J. A.  hij is door  de Commissaris Generaal van Vriesland gelast om zorg te dragen dat hij met de 1e van de 

volgend maand moet leveren  de nodige Vivres (Vlees, Brod enz.) en Fourages (Haver en Stroo) aan  het Russische 
en Pruisische Leger hier ter Lande wat ontbonden gaat worden. enz. jaar 1814 (2) 

6380 9 en 72 

26-01-1814 
07-02-1814 

Classen J. A. , ’s Gravenhagen een document van de Commisaris Generaal de voor het Departement van Oorlog 

aan de Commisaris Generaal van Friesland dat voornoemde de leverantie heeft aangenomen van o.a. de Fourages 
voor de armee van de staat en de Militaire Hospitalen, met aanvangsdatum 1e Februari jaar 1814 (4) 

6382 54 en 61 
01-04-1814 

Classen J. A. Aannemer der temporaire Hospitalen Onderwerp:  dat de Cancelary  waar zig founituren bevinden 
bestemd voor enz. enz. en dat men (de burgemeester van Leeuwarden) aan Classen J. A geweigerd heeft dier 

goederen zoals Manscribben, Matrassen enz. enz. jaar 1814 (3) 

6409 319 

06-09-1816 

Classen J. A. wordt vermeld op een naamlijst der geëmployeerden van de Algemeene Aannemers van 

Subsistentien voor den Dienst van Vivres & Fourrages enz. jaar 1816 (2) 

6833 38-D 

06-02-1824 

Classic’ s------Hervormde Kerk Kerkbesturen met vermelding van de Predikanten van Alle Provincies van 

Nedeland, Luik en Brussel Jaar 1824  (40) 

5982 1750 

16-12-1813 

Claude ….? vermeld in een document genaamd, Staat der Hoofdambtenaren 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) 

6867 09-02-1825 

15-A 

Clausen Erich van ---- Jansen Jacob Cornelis Koopvaardij Schipper  verzoekt restitutie van tonnengeld enz. 

Onderwerp: het vaartuig The Susan dat is verkocht aan Kohn J. W. te Zaandam en dat er een nieuwe zeebrief enz. 

om het onder de nieuwe naam “de Snelheid” door schipper Clausen Erich,  jaar 1825 (2) 

6414 27 
15-01-1817 

Clausteck Laurent 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) 

6633  1436 

08-11-1814 

Clazes Alle---- Raven T. en Hoekstra W. F?. of T. Diaconen  der Hervormde gemeente van den Dorpe 

Augustinusga in die qlt. schrijven een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zich 

bij hen heeft vervoegd eene Klaazes Alle met seszelfs vrouw Hendriks Antje en kinderen bij ons wonende en 
klagende dat in grote armoede waren en bij onderzoek ook alsoo is bevonden wat wij vooralsnog hebben 

geweigerd enz.  en hebben de toenmalige Baljuw Sminia van J. gevraagd enz. ook aanwezig een Rekening voor de 

Dijaconen van Augustinusga waarop vermeld:  weegens allimentatie enz. en het vervoeren van Alle Clazes door 
Joukes Geerten betaald aan Rinsma ?. E. Meesterbakker voor Roggebrooed enz. jaar 1814 (6) 

6252 1179-62 

08-11-1813 

Clazes Broer wegens een huizinge zijnde een Caserne te Paezens,  hij komt voor  op de Rekening van Inkomsten 

en Pretensien, Belasting en Districts Eigendommen,  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) 

6639 495 + 498 

23-05-1815 

Clazes Durk---- 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) 



6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Clazes Fetze zijn vrouw zij 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)  

3572 
 

38 
06-05-1822 

Clazes Gerrit  wonende te Sloten Veerschipper van Sloten op Amsterdam reeds 20 jaar enz. ,  jaar 1822 (6) 

6383 77        

23-04-1814 

Clazes Johannes 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) 

6252 1179-66 
08-11-1813 

Clazes Pieter betreft geleverde IJzerwerken  aan de barakken Van Anjum. , 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) 

6252 1179-69 en 
70 

08-11-1813 

Clazes Pieter wegens kamerhuur, 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) 

5984 125, 125d-
1 

16-02-1814 

Cleef van de gebroeders Boekhandelaars, , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den 
loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn 

aangekocht jaar 1814 (7) 

5984 125, 125b-
2 

16-02-1814 

Cleef van de gebroeders Boekhandelaars, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop 
van den jare 1811 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 

1814 (7) 

6040 808 en 815 

03-11-1818 

Cleef van de gebroeders, Boekdrukkers en Boekverkopers te ’s Gravenhage en Amsterdam, onderwerp betreft het 

boek Afstandswijzer der Steden en voornaamste plaatsen in her rijk enz. jaar 1818 (3) 

8083 

 

56, 366/4 

14-04-1838 

Cleef van Hartog Oost Indie Schip de Johanna 

5984 125, 125b-

1 

16-02-1814 

Cleet van ….? Boekverkoper, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den 

jare 1811 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Clemens Casper , komende van Pruissen :  Een lijst met namen van personen welke van de Rooms Cath. 

Armenvoogdij  te Dronrijp onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6398 699 
01-08-1815 

Clement D. ondertekend bij absentie van de secretaris van de Commissie Onderzoek en Verevening enz. een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Leverantien aan de Geallieerde 

legers enz. jaar 1815 (1) 

6414 27 

15-01-1817 

Clement François 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) 

6833 38-D deel 

1 

Blz. 6 
06-02-1824 

Clement G. B. 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 

Clement G. B. 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 

6709 36 deel 1 

blz. 8 
16-01-1822 

Clement G. B. te Brielle, 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. 10 

16-01-1822 

Clement G. B. te Brielle, 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Clément Pierre 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) 

8384 907-16 

13-09-1841 

Clementson C. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western 

YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

6421 407 

04-09-1817 

Clercq de Franciskus * Oudenaarden 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 juli 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) 

8362 450-25 

08-05-1841 

Clercq de Johannes Jodocus, Tamboer algemeen depot der landmagt no. 33 * 00-00-1824 (oud 17 jaar in 1841) 

Stavenisse,  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 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  
jaar 1841  (4) 

5674 83 

14-07-1909 

Clercq de Marcel---- De Clercq Marcel, Advocaat te Gent verzoekt in een handgeschreven en door hem 

ondertekende brief  om vergunning om met de Motorboot “Dreamer” te mogen varen in de provinciale wateren  en 
wel van Stavoren naar enz. enz. jaar 1911 (3) 

9183 1597 

06-11-1916 

Clercq de Muller Maria Cath. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 
bestemming,  jaar 1916 (4) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Clercq Johanne sBaptiste geb. 10-01-1796 Gent, 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) 

6410 344 

04-10-1816 

Clermont Jan---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Clermont Jan gepensioneerd Sergeant is 

overleden op de 3e dezer enz. jaar 1816 (1) 

6393 134 
28-02-1815 

Clermont Thomas,  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) 

6019 121 

25-02-1817 

Cleveringa  B. P. 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 Groningen de Heer Boer van F. A. enz. jaar 1817 (3) 

6019 121 
25-02-1817 

Cleveringa Klaas Olferts 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 Groningen de Heer Boer van F. A. enz. jaar 1817 (3) 

5673 

 

109 Blz. 

1 t/m 8, 36, 

37 
14-03-1900 

Cleveringa….? Steenhuis P. en Hoogen van D, te Drachten ,Voorwaarts I en 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. tevens een 
handgeschreven en getekend  briefje dat de boot thans in gebrik is bij K(C)leveringa en vaart van Nijkerk prov. 

Groningen naar Groningen en Leeuwarden enz. jaar 1900  (3) dossier(14) 

9187 890 

04-07-1918 

Clewits Gerrit Folkert, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6639 455 

19-05-1815 

Clewits Hendrik---- Martens  M.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat Clewits Hendrik zijn functie van onderwijzer en Koster van het eiland 
Schiermonnikoog heeft aanvaard enz. jaar 1815 (1) 



6640   515 

05-06-1815 

Clewits Hendrik---- Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Faber Clewits Hendrik zijn aanstelling en benoeming als Schoolonderwijzer 

op het Eijland Schiermonnikoog enz. jaar 1815 (1) 

6641  595 
10-07-1815 

Clewits Hendrik---- Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende dat de persoon van Clewits Hendrik als Schoolonderwijzer op het Eiland 

Schiermonnikoog zijne functie zal aanvaarden enz. jaar 1815 (1) 

6064 809 + 840 

13-11-1820 

Clijs Joh. H.---- Sundman Joh. Erich †, het Pinkschip de Jagarn gevoerd geweest door de wijlen kapitein Sundman 

Joh. Erich †,  vergaan op Ameland varende van Christinestad op Amsterdam geladen met Teer en Houtwaren en de 
geborgen goederen zijn aangebracht op de eilanden Schiermonnikoog en Ameland  als aan de Vriesche kust onder 

Oost en Westdongeradeel verder wordt genoemd eene procuratie van de Heeren Laurin & Co. te Amsterdam en 

eene van Broms en Ebeling te Amsterdam idem van de stuurman Clijs Joh. H. enz. ook genoemd Visser Barend en 
Zoon te Harlingen, jaar 1820 (23) 

6671 54 blz. 16 

22-01-1818 

Clinge J. P. P. te Oostburg 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 

Clinge J. P. P. te Oostburg 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 
Blz. 13 

04-01-1819 

Clinge J. P. P. te Oostburg 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. 5 

29-08-1816 

Clinge J. P. P. te Oostburg, 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 10 

16-01-1822 

Clinge J. P. P. te Oostburg, 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. 14 
16-01-1822 

Clinge J. P. P. te Oostburg, 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) 

6067 

 

94 

01-02-1821 

Cloecq J. D.  ---- Foekens L. (Lukas) Predikant te Sneek, in een handgeschreven brief met zijn handtekening het 

volgende:  een bericht van ontvangst ten fine wegens schoolgeld van zijn vijfden zoon Fockens Gerhard Regnier  

die thans zijn 10e verjaardag beleeft  thans leerling op de bovenste orde van 2e klasse der Latijnsche scholen  alhier  
enz.  wordt in genoemd Cloecq J. D.  weduwe van wijlen de Predikant Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) waar 

een misrekening heeft plaatsgehad enz. en wegens zijn zoon Beekhuis Hermanus  als zijnde boven de 20 jaar enz. 

enz. Jaar 1821 (7) 

6718 250 

00-00-1823 

 

Cloet,  J.J.,  Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de 

najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, 

Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof 
L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides 

W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., 

Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks,  Fontijn P., de Veeartsen , 
Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Cloo J. T. te Oudehaske 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) 

6643  753 

5e blz. van 

kolommen 
11-09-1815 

Cloo Jacob Tiemens staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en 

Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant  Dijkhuizen J. H. (Jelto 

Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6273 803-6 
17-09-1816 

Cloo Jacob Tymens Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  
betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant  Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. 

jaar 1816 (9) 

4207 
 

2 t/m 15 
07-08-1884 

Cloo Jacob Wolsum Politiebediende, Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de 
Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van 

twee gemeente Veldwachters  jaar  1884 (26) 

9187 1475 

05-10-1918 

Cloo Sietze, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6643  753 

7e blz. van 
kolommen 

11-09-1815 

Cloo T. J. zijn handtekening staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van 

Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant  Dijkhuizen J. 
H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6259 707 

13-07-1815 

Cloo Tijmen Jacobs  hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz Petrus Johannes , Regter bij de 

Regtbank te Heerenveen  wonende te Oudehaske  Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het 

tekortkomende gelden in 1814  Ondertekend door het Gemeentebestuur van Heerenveen enz. jaar 1815 (2 



6012 340 

17-06-1816 

Cloo Tijmen Jacobs----- Sierdsma Sierd Pieters welke labareert aan verlamming en er niet lang meer zal zijn en dus 

zijn ontslag heeft verzocht in de raad van Zetting, en Cloo Tijmen Jacobs over de 60 jaren en oud en zwak van 

lichaamsgestel enz. enz. dus zijn ontslag heeft verzocht in de raad van Zetting, en enz. jaar 1816 (1) 

6248 764 
20-08-1814  

Cloo TRijmen Jacobs, Lid van de Gemeente van Haske, Hij tekent een document met onderwerp als een brug aan 
te eggen  in de zijweg tussen de 23e en 24e stelle van Nijehaske enz. enz. jaar 1814  (3) 

6273 803-2 

17-09-1816 

Cloo Tymen Jacobs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  

betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den  Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 
(9) 

8096 

 

43, 621/43 

26-06-1838 

Cloos  Roelof Rotterdam 

6658  621 

27-12-1816 

Clooster Lidlum, de Grietman van Barradeel deelt mee dat in het Dorp Oosterbierum en het Clooster Lidlum een 

besmettelijke ziekte is uitgebroken met de naam  Rotkoorts (Typhus) 32 mensen zijn aangetast en waarvan er drie 

zijn overleden. Jaar 1816 (3)  

6383 91    

23-04-1814 

Clooster van ’t Abe Hendriks te Augustinusga 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Cloosterman Johannes, 179 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 kolommen 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) 

6631 1151 

07-09-1814 

Cloosterman Th. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op 

Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de 
ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen 

enz. jaar 1814 (8) 

6017 775 en 776 
27-12-1816 

Cloosterman Wytse Bendert, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van  
Buitenpost jaar 1816  (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Barradeel 

Cloppenberg R. te Wijnaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel 

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) 

6072 581 
17-07-1821 

Cloppenburg J. te Stiens staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van 
door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6250 1019 

25-10-1814 

Cloppenburg Jan----  Gorter Oene Gerrits  wonende te Leeuwarden , hoe hij werdt aangesproken door de 

Gemeenteontvanger Cloppenburg Jan te Stiens en twee maal door de deurwaarder  Munting H. en gesommeerd te 
betalen enz. enz. jaar 1814 (2) 

6100 1087 

04-11-1823 

Cloppenburg Jan Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen 

de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 
1823 (3) dossier (10) 

5996 151-a   

2e rij 

namen 
20-02-1815 

Cloppenburg Jan hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van 

de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6278 195-9 

20-02-1817 

Cloppenburg Jan Pieter, Landbouwer 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) 

6099 1066 

31-10-1823 

Cloppenburg Jan, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld 

op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een 

document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18) 

8280 526-1, 5 
22-05-1840 

Cloppenburg R. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en 

Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen 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) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Cloppenburg W. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en 
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen 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) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Cloppenburg W. te Wijnaldum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten 

van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 

1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_5 

20-07-1841 

Cloppenburg Wijnaldum staat als aan wien den uitvoer is geschied 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) 

6278 195-8 

20-02-1817 

Cloppenburg Willem J., Landbouwer 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) 

6833 9-A blz. 3 

09-02-1824 

Cloppenburgh Jan te Hijum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de 

gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en 

Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving enz. Jaar 1824 (4) 
dossier (31)  

6709 36 deel 1 

blz. 5 
16-01-1822 

Cloppenburgh R. M. (Reinier Matthijs) Classis van Harlingen 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 15 

04-01-1819 

Cloppenburgh R. M. (Reinier Matthijs) te Wijnaldum 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) 

8285 615-2, 5-1 

19-06-1840 

Cloppenburgh R. M. (Reinier Matthijs) te Wijnaldum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de 

maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze 
afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

6709 36 deel 2  

blz. 16 
16-01-1822 

Cloppenburgh R. M. (Reinier Matthijs) te Wijnaldum, 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) 

6053 973 

30-12-1819 

Cloppenburgh R. M. (Reinier Matthijs)----Benthem A. (Arnoldus) Predikant te Schingen en Slappeterp en 

Dominee Wassenbergh A. (Arnoldus)  is in de jaren 1814 beroepen. Onderwerp het tractement per jaar met 

bedragen en vrijwillige afstand was alleen van kracht voordat enz. in een brief van het Classikaal bestuur  getekend 
Cahais J. en Cloppenburgh R. M. (Reinier Matthijs) jaar 1819 (8) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Cloribus Jacob, 186 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 kolommen 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Cloude Charle Henri staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij 

de administratie der verenigde regten te Leeuwarden  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) 

6675 199 

07-05-1818 

Cluijs ….?, 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)   

8309 1103-17 

07-11-1840 

Cluijtens Louis * 06-02-1818 Brussel wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen 

informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die 
daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en 

Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen 

Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6) 

6045 240 
13-04-1819 

Cluwen Wibbelina  weduwe van Ruyter de W. (de erven van) ,   Hij wordt vermeld op een document De raad en 
rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. 

enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Overijssel jaar 1818 (4) 

8386 949/7 
25-09-1841 

Cnoop van Mesdag te Groningen 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 ontvanger van 

Dranken)  met vermelding van hoeveelheid  Jaar 1841  (3 )   

8309  1097/3 
05-11-1840 

Cnossen Age Sjeerks van boerenbedrijf te Hommerts geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen 
met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 

eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van 

Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van 
Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

9182 44 / 614 

30-12-1915 

Cnossen Age te Hommerts hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen 

bezwaar hebben tegen de volgende vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) 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) 

6101 1311  
16-12-1823 

Cnossen Anne Wiebes te Hommerts, 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) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Anne Wybes van beroep Boer te Hommerts geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met 

de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 
eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van 

Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van 

Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

6711 260 

 00-00-

1822 

Cnossen Anno Wybes, die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Hommerts een paard verloren is,  jaar 

1822 (1) 



8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Antje huisvrouw van Walma Anne Taedes te Terkaple geeft samen met anderen in een brief die door 16 

van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij 

de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven 

weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten 
kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

6424 584 

02-12-1817 

Cnossen E. F?. 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel 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) 

9183 1597 
06-11-1916 

Cnossen Franke, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 

1916 (4) 

8309  1097/3 
05-11-1840 

Cnossen Gerbrig huisvrouw van Jong de Tjalling Wopkes Hommerts van beroep Schipper te Hommerts geeft 
samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, 

met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes 

overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 
1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, 

Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

6260 811 

08-08-1815 

Cnossen Hein W..---- Bruinsma F. de weduwe , De Schout en  raad van Woudsend  die allen ondertekenen deelt 

aan de Gouveneur mee dat de te weinig betaalde huur van de Herberg  in het jaar 1813 en 1814 te wijten is aan 

pligtsverzuim van de Ontvanger der Gemeente enz. jaar 1815 (4) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen IJbeltje Tjeerds huisvrouw van Wieren van Tiemen Lolkes van beroep Winkelier te IJlst geeft samen met 

anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met 
verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te 

IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 

gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen 
en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen IJbeltje Wijbes gehuwd met Schenginga Douwe Gatzes van beroep Slager te IJlst geeft samen met 

anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met 
verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te 

IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 

gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen 
en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

6101 1315 

18-12-1823 

Cnossen J. S. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met 

datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Cnossen J. S. 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  

Bladzijde 

13 
27-08-1839 

Cnossen J. S. te IJlst 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) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Jelle te Jutrijp geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal 

met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van 

Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die 
overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor 

de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

8309  1097/3 
05-11-1840 

Cnossen Jeltje huisvrouw van Koopmans Anne Piers van beroep Boer onder Sneek geeft samen met anderen in een 
brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied 

te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 

1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie 
van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 

1840 (5)    

6101 1311  

16-12-1823 

Cnossen Johan Sjerks te Idzega, 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) 

6711 248 blz. 4 

07-09-1822 

Cnossen Johan Sjirk te Idzega 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) 

6691 238 
00-00-1819 

Cnossen Johan Sjirks Boer te Hommerts, opgave aan het Venijn(Miltvuur)  gestorven beesten. Jaar 1819 (2) 

6711 248 blz. 5 
07-09-1822 

Cnossen Johan Sjirks te Idzega 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) 



8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Johan te IJlst geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal 

met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van 

Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die 

overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor 
de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

6069 279-A 

09-04-1821 

Cnossen Johan, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van 

den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het 
mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Johannes Wybes te Heeg wonende geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam 

Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde 

als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe 
Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  

enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

8309  1097/3 
05-11-1840 

Cnossen Lieuwe Sjeerks van boerenbedrijf te Hommerts geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen 
met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 

eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van 

Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van 
Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Lieuwkjen huijsvrouw van wijlen Knossen Wijbe Sjeerks te Jutrijp geeft samen met anderen in een brief 

die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te 

kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  

in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van 

aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 
1840 (5)    

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Neeltje huisvrouw van Zoethout Marten Jurjens te Jutrijp geeft samen met anderen in een brief die door 

16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat 

zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven 
weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten 

kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

9186 374 
04-04-1918 

Cnossen Pier, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 

5664 14 

17-04-1913 

Cnossen Pierre Oosterend Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 

 

A.6, Bijl. 

18 
27-04-1911 

Cnossen Pierre Oosterend Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 A.9,  

Bijl.18 

25-04-1912 

Cnossen Pierre Oosterend Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 27, 5 

16-04-1914 

Cnossen Pierre Oosterend Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 50 
17-09-1903 

Cnossen Pierre Oosterend Schipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903 

9182 44 / 614 
30-12-1915 

Cnossen Pietje weduwe van Nauta Petrus te Jutrijp zij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar 
handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Cnossen Sark Wybes, 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 424-8          

25-05-1821 

Cnossen Sierk Wiebes 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 

Cnossen Sierk Wiebes, 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 

Cnossen Sierk Wybes Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 
betalen in het  jaar 1819 (3) 

6711 248 blz. 5 
07-09-1822 

Cnossen Sjirk Wiebes te Hommerts 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Cnossen Sjuck Wiebes te Woudsend 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) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Sjuttje Tjeerds zonder beroep te IJlst wonende geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen 

met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 

eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van 
Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van 

Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    



6642 674 

08-08-1815 

Cnossen Tjeerd Wijbes---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van de gemeente Woudsend ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de brand in de nagt van de 2e op de 3e dezers in de boerderij in 

eigendom bij de minderjarige kinderen van wijlen Cnossen Tjeerd Wijbes  wn als huurder gebruikt wordende door 

Grondsma Cornelis Eises  welke brand geweldig toenam dat de boerderij in asch wierd gelegd het naastgelegen 
huis te Hommerts zijnde no. 48 meede vlam vatte in eigendom bij Tromp Pieter Annes en zijn beide zusters welke 

getrouwt zijn aan Rudolphie Louw en Glysa Sietse Harmens enz. jaar 1815 (1) 

6101 1311  
16-12-1823 

Cnossen Tjerk Wiebes te Hommerts, 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) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Wiebe Tjeerds Boer te Hommerts geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam 

Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde 
als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe 

Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  
enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

9180 1321 

17-07-1915 

Cnossen Wiebe Wiebes te Hommerts hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  een 

vergunning om een loopplank over de bermsloot te mogen maken  langs de rijksweg  met de toestemming en de 

voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz.   jaar 1915 (10) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Wiebe Wybes te Heeg wonende geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam 

Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde 

als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe 

Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  

enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

6069 279-A 

09-04-1821 

Cnossen Wybe S. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  

van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van 
het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Cnossen Wybe Tjeerds van beroep Visser te IJlst geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de 

naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 
eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van 

Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van 

Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,  enz. jaar 1840 (5)    

8220   1137/13 
Blz. 1 

06-11-1839 

Cnudes C. 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) 

5989 563 

22-07-1814 

Co(a)m’sie  Jan Klasen---- Udinga Jan Gerardus arbeider te Noordwolde heeft  niet voldaan heeft aan verschillende 

waarschuwingen enz. Onderwerp:  in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, een 

beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts wonende te Oldeberkoop en benoemd door de 
onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te 

Oldeberkoop wonende, bij het huis van Udinga Jan Gerardus aangekomen  beslag gelegd op land ten Oosten 

Co(a)m’sie  Jan Klasen ten Zuiden Siezen Jacob ten Noorden Co(a)m’sie Jan Eis en ten Westen de Scheidssloot 
enz. jaar1814 (3) 

5989 563 

22-07-1814 

Co(a)m’sie Jan Eis---- Udinga Jan Gerardus arbeider te Noordwolde heeft  niet voldaan heeft aan verschillende 

waarschuwingen enz. Onderwerp:  in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, een 
beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts wonende te Oldeberkoop en benoemd door de 

onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te 

Oldeberkoop wonende, bij het huis van Udinga Jan Gerardus aangekomen  beslag gelegd op land ten Oosten 
Co(a)m’sie  Jan Klasen ten Zuiden Siezen Jacob ten Noorden Co(a)m’sie Jan Eis en ten Westen de Scheidssloot 

enz. jaar1814 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Co..l ? T. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8057 1096/14  
227/9474 

01-11-1837 

Coaties  Brian Engeland Kapitein op de Brik H & M 

7995 476/13, 27 

16-05-1837 

Coaties Brian Engeland Kapitein op de Brik H & M 

8046 480/17 
254 /4357 

19-05-1837 

Coaties Brian Riga-Londen Kapitein op de Brik    H & M 

6397 694 

29-07-1815 

Cobel 1e Luitenant van het Regiment Carabniere No. 2 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde de  

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) 

6830 18-A blz. 

39 
21-01-1824 

Cobma? Durk Egberts te Eesterga 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Cobus Jan Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6025 553 

20-08-1817 

Cobus Jan----- Rengers Doetje en Watzes Vrouwkje , Els van Jan , Els van Jan en Vries de Tjeerd, Cobus Jan Jong 

de Pieter Lieuwkes,  Steenstra Tjalling zij hebben de besmettelijke gevangenisziekte die zich heeft geopenbaard in 
het Blokhuis te Leeuwarden enz. enz. jaar 1817 ( 3) 



8300 922/15 

16-09-1840 

Cock ….? 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) 

6070 424-7                  

25-05-1821 

Cock de R. T. 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 

Cock de R. T. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6278 195-3 

20-02-1817 

Cock de Regnerus en Vrouw, Rentenier te Kollum 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) 

6647  2 
04-01-1816 

Cock Joh’s---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de kerkenraad der Hervormden alhier voor het beroepen van 

een Predikant i.p.v. de overleden Weide van der L. W.  ondertekend door Botma T.? C., Adriani A., Beintema J. 

W., Fockema E.?, Posthumus Frans N., Reitsma J. T., Harkema W. D., Cock Joh’s, Bonner P. J., Keuchenius J. A. 
enz. jaar  1816 (4) 

6246  

  

543 

25-06 -

1814  

Cock Joh’s hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het 

Reglement in en uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het 

gemaal, Beestiaal, Wijn, Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7) 

6397 638 

02-07-1815 

Cock Johannes Apothecar  te Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij de Post als 

Lid van de Vroedschap van Dokkum bekleed en tevens lid is van de plaatselijke Schutterij  maar dat hij beide 

functies niet enz. jaar 1815 (2) 

6641  591 
06-07-1815 

Cock Johannes Apotheker te Dokkum ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn 
ingediende request om vrijstelling van den Schutterlijken Dienst enz. jaar 1815 (1) 

6623 101-A 
08-01-1814 

Cock Johannes---- Bergsma E. H.  schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne 
wil dat de heeren  Goslings O. (Oege) en Schonegevel Taco voormalige Maire en Adjunct van Dockum voor 2 uur 

aan zijn Logement kwamen om hem van daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. 

de excuses van de heer Schonegevel en Vries de Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze 
Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet aanwezig waren maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam 

Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en Helder Pieter ook niet vanwege zijn hoge leeftijd 

verder de benoeming van Klaver A. F. (Alle Franzen) tot Burgemeester waardoor een vacature is ontstaan in de 
Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand Jan Pieters tot 

Provisioneel Burgemeester, Klaver Alle Franzen idem, en Cock Johannes tot lid van de Vroedschap en Slooten van 

Adrianus idem enz. jaar 1814 (8) 

6641  618 
17-07-1815 

Cock Johannes---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester, van de Stad Dokkum hij ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt van twee geschikte personen als lid van de Vroedschap in 

plaats van de afgaande Heer Cock Johannes en wel de Heeren Weide van der Willem Roelof Medicine doctor en 

Klaasesz Jan Openbaar Notaris enz. jaar 1815 (1) 

6383 6, 7, 8 

06-05-1814 

Cock Johannes van beroep Apothecar en Lid van de Vroedschap alhier (Dockum) een antwoord op zijn request om 

vrijstelling van dienst dat het wel waar is dat de heer Cock eene drukke Apotheek heeft die hij thans zonder 

bediende waarneemt enz. en dat dezelve door ons (de President Burgemeester van Dockum tot lid van de 
Stedelijke Schutterij is gedesigneerd en dat enz. enz.ook de 2 door hem geschreven en getekende requesten  zijn 

nog aanwezig jaar 1814 (8) 

6078 95-39 
25-01-1822 

Cock Johannes, Apothecar te Dokkum , hij staat in een document als voorgedragen zetter der belastingen over 
1822 in genoemde plaats ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3) 

6089 1194 blz. 

38       23-
12-1822 

Cock Johannes, Apotheker 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) 

6100  1215-36 

29-11-1823 

Cock Johannes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Dokkum 1823 maar hij wil 

geecuseerd worden van deze betrekking enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6078 31 

08-01-1822 

Cock Johannes, hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte 

ingezetene van de stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1) 

5673 

 

20 en 21 

10-01-1900 

Cock Molema en de Boon te Hoogezand , een verleende vergunning (Wit) voor het schip de “Oostzaan III“ tot het 

Varen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

6060 480 
06-07-1820 

Cock R. F. , 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 

Cock Reg, Theod. Te Kollum 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) 

6385 138 

06-07-1814 

Cock Regnerus Theodorus te Collum 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) 

6244 314 

14-04-1814 

Cock Seymon Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als 

onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma 
Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de 

huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 (4) 

8375 708-5_15 

20-07-1841 

Cock te Grouw staat als uitvoerder van 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 
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opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in 

kannen enz. jaar 1841 (6) 

6028 775 en 779 

04-11-1817 

Cocq (Kok) Jacobus Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Plaatsvervanger van de Vrederechter te 

Holwert  i.vm. met zijn overlijden  jaar 1817 (4) 

6053 956 

=tussen 

949 en 950 
26-12-1819 

Cocq J. ---- Masdorp J. L. volgens zijn mondelinge verklaring van de Expresse en opzichter Masdorp J. L. anders 

geen mogelijkheid is de lading te bergen van het op schiermonikoog gestrande schip hoewel het schip niet komt uit 

een besmette plaats en geladen is met Stokvis en  Mos (een verfstof) verder wordt genoemd de Heelmeester 
Schultze ….? Oud 80 jaar, die een rapport moet opstellen als hij ontdekt dat eene ziekte bij de schipbreukelingen 

mocht openbaren ook genoemd  de 3 apothekers te Dokkum Beintema J. W., Cocq J. en Anderea H. J. en dat bij 

het lot één van de drie te gelastenzich dadelijk naar Schiermonnikoog te begeven enz. jaar 1819 (3) 

6030 56 

24-01-1818 

Cocq Jacobus---- Hartmans H. D.  hij is benoemd bij het Vredegerecht enz. i.p.v. (Cocq Jacobus (overl.)  jaar 1818 

(4) 
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