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Invt. Akte  Tegang 11 ** 

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

8285 615-2, 5-1 
19-06-1840 

Goodijk J. te Sexbierum 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) 

9185 1612 
05-12-1917 

Goodijk Klaas, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 

(5) 

9465 Deel 2, 9 

02-09-1865 

Goodijk Philippus te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9465 Deel 2, 8 

02-09-1865 

Goodijk Philippus te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9465 Deel 2, 39 

02-09-1865 

Goodijk Philippus, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Sexbierum,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8) 

9126 680 

07-04-1879 

Goodijk W.  te Sexbierum------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele 

Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde 

leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4) 

8201 785/9 

Bladzijde 2 

07-05-1839 

Goodwin T. Kapitein met het schip de Candidate van Rotterdam naar Kaap de Goede Hoop 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) 

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 8  

Gooi? van der H.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  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) 

9181 1737 

02-10-1915 

Gooitsen Nicolai ----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt.  eervol onslag, 

hij krijgt geen pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een strenge berisping en een maand wordt geschorst wegens 
plichtsverzaking enz.  in het dossier komen voor;  Veen van der Jan Jetzes, Wal van der Simon, Woude van der Sjoerd 

deze drie verklaren dat op de avond van 11 september met de veldwachter Vos aanwezig te zijn geweest ten sterfhuize van 

, Wal van der, en dat er een opstootje heeft plaatsgehad, enz. enz.  tevens Nicolai Gooitsen hij woont 100 meter van de 
ned. Herv. Kerk maar hij heeft niets gehoord, en Meindersma hoofd der openbare school te Drogeham wonende aan de 

zijde van de pastorie maar hij heeft niets gehoord, de navolgende personen ondertekenen deze brief met de mededeling dat 

alle genoemde personen enz. Hoek A. Fabriekschef, Vries de J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid,  Vries de G. 
Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd, Hansma A. Kerkvoogd, Veenstra J. G. Raadslid. Bosma Herbergier, Nicolai Metske,  

jaar 1915 (dossier 17) 

6631  1114 6e blz. 
kolommen 

15-09-1814 

Gooitsens Sijbren 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) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Gooitsens Wyger Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de 
Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding 

van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier 

(17) 

6393 134 

28-02-1815 

Gooitzens Fedde te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen 

de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt 

enz. jaar 1815 (5) 

6631  1114 6e blz. 
kolommen 

15-09-1814 

Gooitzens Gerben 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) 

6246 481, 13 
06-06-1814 

Gooitzens Jan wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene 
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6246 481, 6 

06-06-1814 

Gooitzens Jan, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot 

onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 

(3) dossier (32) 

9185 1472 

07-11-1917 

Goor van A. M. gehuwd met Veen van der Grietje Martha, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten 

(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere 

geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

4894 2306 
27-06-1899 

Goor van der W?. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 

Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En 

of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de 
Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om 

Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart 
op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap 

de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Goor van Gerrit Hend’k 66 is zijn volgnummer en Wijk ook Wijck (fr) kanton Meppel 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 
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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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Goor van Oosterling den C. T, Leijerdorp is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie 

zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van 
Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 

Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot 

Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8) 

3576 61-a 
14-10-1828  

Goos Klaas van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar 
Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. 

inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 

handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart 
door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Goosen Arnold Joseph Geb. Orsbeek, laatst gewoond hebbende te Wijnenswade. Jager 9-7-1836 Overleden te Salatiga (3) 

totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20) 

6631 1068 

07-09-1814 

Goosen Joseph en enige andere Houtkopers binnen  ’S Gravenhage zich bij requeste aan Z.K. Hoogheid  het verzoek dat 

de Brandhout negotie op geene andere plaats  binnen de stad zal mogen uitgeoefend worden  dan op de Houtmarkt 

tusschen de twee steenen bruggen enz. jaar 1814 (9) 

6835 15-A 
28-02-1824 

Goosens Jan Berents Pekela Schipper op de Vrouw Lammegina, jaar 1824 

8315 254  

1231/13 
14-12-1840 

Goossens Jan J. te Amsterdam Schipper op de Vrouw Jantina jaar 1840 

6082 453 

03-05-1822 

Goot  v/d Pieter G. , 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Gaasterland 

Goot & Co. v.d. M. te Balk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij  Gaasterland 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Goot Brand H. te Sloten 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) 

6100 1215-2 

29-11-1823 

Goot de Sjoerd Tomas ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ferwerd in 1823 die dat ook in 

1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Goot de Y. nr. 84 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative 

Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de 
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier 

stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8224 1244 
06-12-1839 

Goot v. d.  Brant H. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van 
en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. 

Nr.  63/9751 jaar 1839 (3) 

6070 424-11          
25-05-1821 

Goot v. d. Pieter Gorrits 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) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Goot v.d.  M. en Comp. te Balk 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) 

8211 988-3, 34 
26-09-1839 

Goot v.d.  M. te Balk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8386 949/34 

20-09-1841 

Goot v.d.  M. te Gaasterland, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

Sneek als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8308 1070-8 

21-63 

28-10-1840 

Goot v.d. A. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

6840 36-A  

blz. 37 

22-04-1824 

Goot v.d. Auke S?. Rentenier, 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) 

8217 1083/2  

no.43 en 45 
22-10-1839 

Goot v.d. B. H. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 

registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne 
memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

6634  1525 

08-12-1814 

Goot v.d. B. H., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van 

Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie 
van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Goot v.d. Brand Hendr. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den 

Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk 

met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6251 1078 

30-11-1814 

Goot v.d. Brand Hendriks  te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk 

wegens rente op kapitaal van enz. enz. jaar 1814 (9) 

6651  209 

01-05-1816 

Goot v.d. Brand Hendriks Brander 69 jaar ---- 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) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Goot v.d. D. H. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à 

Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 
de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Goot v.d. D. te Akkrum 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 Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 10 
27-08-1839 

Goot v.d. G. J. te Gaastmeer 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) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 11 

27-08-1839 

Goot v.d. G. P. te Folsgare 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Goot v.d. Gerrit P. te Nieuwland 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) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Goot v.d. H en Comp. te Balk 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, 2 

19-06-1840 

Goot v.d. H. & C. te Balk, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Aengwirden 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 (6) 

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Goot v.d. H. & Comp. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. 

(Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid 

en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. 

jaar 1841 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4-v 

17-07-1839 

Goot v.d. H. S. te Akkrum 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) 

9184 958 
23-07-1917 

Goot v.d. H. te Irnsum Veldwachter te Smallingerland jaar 1917  (3) 

6251 1078 

30-11-1814 

Goot v.d. Hendrik Brands te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk 

wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

8197 701-23 
10-07-1839 

Goot v.d. J. A. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 
betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de 

jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4-v 

17-07-1839 

Goot v.d. J. S. te Akkrum 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Utinge- 

         radeel 

Goot v.d. J. S. te Akkrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel 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) 

6070 
 

405 
18-05-1821 

Goot v.d. Jakob Gerrits Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven 
Runderbeesten in den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig 

hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2) 

6633  1398 

09-11-1814 

Goot v.d. Jan Brands en Tromp Age Machiels beide wonende te Balk in quqliteit van Algemene Armvoogden van den 

Vlekke Balk dat Offes Tijtske zij hierbij jaren te Balk woonachtig als Dienstmaagd en alzoo te Balk elders niet verjaarde is 
in Sloten de plaats hare geboorte zijnde en dus door de Armbezorgers van Sloten enz.  en zij bij Cramer Arjen Pijtters Mr. 

Schoenmaker en Jong de Eelke Offes echtelieden die een verklaring daarover ondertekend een weekgeld van 30 stuivers 
verdiend verder wordt genoemd Dobelman J. dat die een briefje ondertekend zou hebben waarin de armvoogden van 

Sloten enz. jaar 1814 (3) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Goot v.d. Jan Brands, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den 

Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk 
met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

8211 988-3, 16 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Goot v.d. M. & Bach en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 



8386 949/41 

20-09-1841 

Goot v.d. M. & C te Balk wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand 

Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als 

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

8375 708-5_40c 
20-07-1841 

Goot v.d. M. & C. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 

uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 41-1 
19-06-1840 

Goot v.d. M. & C. te Balk 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 Stad 

Workum 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 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wonse- 
         radeel 

Goot v.d. M. & Co te Balk staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 10 

22-05-1840 

Goot v.d. M. & Co. te Balk als Uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal 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  (4) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

8211 988-3, 40 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Goot v.d. M. & Co. te Balk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 

namen (132) 

8211 988-3, 41 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Goot v.d. M. & Co. te Balk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 
(132) 

8375 708-5_10 

20-07-1841 

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. 

(Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 
enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_16 

20-07-1841 

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. 

B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 

enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_34 

20-07-1841 

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  

Burgemeester van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden 

van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

juni  enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ǽngwirden 

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ǽngwirden in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Haskerland 

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwarde- 

          radeel 

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Sneek 

Goot v.d. M. & Co. te Balk 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Workum 

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum 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) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Goot v.d. M. & Co. te Balk 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 
Gemeente Sneek 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) 

8285 615-2, 42-2 

19-06-1840 

Goot v.d. M. & Co. te Balk 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) 

8280 526-1, 34 
22-05-1840 

Goot v.d. M. & Co. te Balk 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 Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder 

de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 16 

22-05-1840 

Goot v.d. M. & Co. te Balk 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 Gemeente 

Haskerland 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) 



8211 988-3, 10 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Goot v.d. M. & Co. te Balk uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal 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) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Goot v.d. M. & Co. te Balk 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 verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Goot v.d. M. & Co. te Balk wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 

ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn 
en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Utinge- 

         radeel 

Goot v.d. M. en C. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel 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_37 
20-07-1841 

Goot v.d. M. en Comp. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. 
H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Goot v.d. M. S. te Abbega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 

1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4-v 

17-07-1839 

Goot v.d. M. S. te Heeg 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) 

8375 708-5_17a 

20-07-1841 

Goot v.d. M. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn 
van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 

Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_41 
20-07-1841 

Goot v.d. M. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) 
Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. 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) 

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Goot v.d. M. te Balk 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 

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) 

8285 615-2, 29 

19-06-1840 

Goot v.d. M. te Balk 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 

Rauwerderhem 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 (6) 

8285 615-2, 40-3 
19-06-1840 

Goot v.d. M. te Balk 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 

Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd 

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

8280 526-1, 30 
22-05-1840 

Goot v.d. M. te Balk 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 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) 

8280 526-1, 41 

22-05-1840 

Goot v.d. M. te Balk 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 Stad Workum zijn ingevoerd met 6 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) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Goot v.d. M. te Balk 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 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) 

8211 988-3, 17 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Goot v.d. M. te Balk uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 

namen (132) 

8386 949/17 

20-09-1841 

Goot v.d. M. te Balk, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (alsleverancier van  
Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Goot v.d. Marten Brands 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) 

8224 1244 
06-12-1839 

Goot v.d. R. H. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en 
debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  

63/9751 jaar 1839 (3) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Goot v.d. S. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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



Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. 

jaar 1840 (5) 

8375 708-5_25d 

20-07-1841 

Goot v.d. S. H. te Berlikum 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) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 10 

27-08-1839 

Goot v.d. S. P. te Abbega 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) 

8386 949/6-4 Goot v.d. te Balk, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten 
van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  

zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn 

aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 10>> 
27-08-1839 

Goot v.d.H. P. de weduwe te Sandfirden staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het 

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

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

5664 3,  4 

20-04-1916 

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 11 
17-04-1913 

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 A.4  Bijl.15 

27-04-1911 

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 A.6 Bijl. 15 
25-04-1912 

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 27,  4 

16-04-1914 

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 37,  5 
01-04-1910 

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5664 162,  15 

27-02-1917 

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

6069 279-B 
09-04-1821 

Goot van de Jacob G. , 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) 

8385 928/16 

18-09-1841 

Goot van den J. H. Rijksontvanger te Hindelopen verzoekt ontheven te worden van betaling ene boete van fl. 10. enz. jaar 

1841 (2) 

8211 988-3, 19 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Goot van der  ….? te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Hindelopen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 
ca. 1000 namen (132) 

6648 66 blz. 2 

14-02-1816 

Goot van der  G. te Noordscharwoude 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Goot van der A. 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) 

6082 453 
03-05-1822 

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

1822 (2)  alles (13) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Goot van der A. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6047 379 

03-06-1819 

Goot van der Auke S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

8364 498/10, 12 
21-05-1841 

Goot van der Auke Synes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw 
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) 

8379 797-21 
14-08-1841 

Goot van der Bauke te Sondel,------ Hottinga  van Willem Hanses,  beurtschipper van Sloten op  Amsterdam  , Onderwerp 
;  het verschepen van 22 runderen  komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. 

de koeien zijn van de navolgende personen,  Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes 

Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij 
Amsterdam,  worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik  in de wouden achter Balk,  

Geerts Harmen  te Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , 

Kramer Bauke,   Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,  jaar 1841 (7) 

6060 480 
06-07-1820 

Goot van der Brand  Hendriks, 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 

Goot van der Brand H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6093 339 

23-04-1823   

Goot van der Brand H. ,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente 

Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2 

6082 453 

03-05-1822 

Goot van der Brand H. , 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 424-11          

25-05-1821 

Goot van der Brand H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

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

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

6046 328-31v 
11-05-1819 

Goot van der Brand Hen driks Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke 
zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en 

Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een 

document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de 
benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6078 95-29 

25-01-1822 

Goot van der Brand Hendriks ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Balk enz. enz. jaar 1822 (3) 

6628  819 
30-04-1814 

Goot van der Brand Hendriks---- Aarnts  Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , 
Brand Hendriks van der Goot en  Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam 

Holle Jans, Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs,  Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma 

Jan Stoffels, Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van 
Balk en Harich en dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren 

enz.   Jaar 1814 (5) 

6271 586-5 
01-07-1816 

Goot van der Brant Hendriks  moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke 
Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 

2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-

6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6100  1215-28 
29-11-1823 

Goot van der Brant Hendriks , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Balk  in 1823 die dat 
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Goot van der D. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à 

Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 

de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 38-v 
17-07-1839 

Goot van der Douwe Hiddes te Akkrum 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 2 
04-01-1819 

Goot van der G. Predikant te Noordscharwoude tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van 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. 10 

22-01-1818 

Goot van der G. te Noordscharwoude Praesese 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) 

6671 54 deel 2 blz. 2 

22-01-1818 

Goot van der G. te Noordscharwoude Predikant Classis van Alkmaar 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. 2 

16-01-1822 

Goot van der G. te Noordscharwoude 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. 2 

04-01-1819 

Goot van der G. te Noordscharwoude 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. 11 

04-01-1819 

Goot van der G. te Noordscharwoude 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. 2 

06-02-1824 

Goot van der G. te Noordscharwoude, 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. 11 

06-02-1824 

Goot van der G. te Noordscharwoude, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

11 

16-01-1822 

Goot van der G. te Noordscharwoude, 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) 

6394 315 
15-04-1815 

Goot van der H. B.---- Eijsinga van H. R. Luitt. Collonel van het 7e Battaillon Landstorm Arr. Sneek ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het teruggezonden request van Goot van der H. B.  en alschoon hij niet 

alle gronden van de requestant kan toestemmen zijn er wel genoegzame termen  om gedane verzoek tot ontslag enz. jaar 

1815 (1) 

9180 404 

03-03-1915 

Goot van der H. M te Warga en Goot van der Minne landbouwer te Buitenpost, zij vragen in een handgeschreven brief met 

zijn handtekening een vergunning aan tot het rooien van hakhout voor zijne woning met de toestemming en de 

voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. jaar 1915 (11) 



8211 988-3, 37 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Goot van der H. S. te Akkrum 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 Utingeradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

8386 944/2 

23-09-1841 

Goot van der Hendrik B.  te Balk bepaling van de huurwaarde jaar 1841 (4) 

6284 1099 blz. 3   

31-10-1817 

Goot van der Hendrik B. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den 

Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk 
met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6857 30-A 

20-10-1824 

Goot van der Hendrik Brands een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verkeerde aangifte personele 

belasting betreffende  zijn rijtuig jaar 1824 (2) 

6391 9 
03-01-1815 

Goot van der Hendrik Brants Koopman te Balk die een brief schrijft en  was door hem ondertekend aan de Gouverneur 
van Vriesland dat hij bij de organisatie van den Landstorm van Balk is benoemd tot Adjudant bij het 7e Bataillon 

samengesteld uit Balk en Langweer enz. maar dat zijn beroep en zijn talrijk huisgezin dat hij deze post niet kan 
combineren enz. jaar 1815 (2) 

6271 586-3 

01-07-1816 

Goot van der Hendrik Brants moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke 

Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 

2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-
6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 35-v 
17-07-1839 

Goot van der Hidde Sijnes te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive 

den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 35-v 

17-07-1839 

Goot van der J. H. S. (firma) te Akkrum 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) 

6691 238 

00-00-1819 

Goot van der Jacob Gorrits Boer te Gaastmeer,  opgave aan het Venijn(Miltvuur)  gestorven beesten. Jaar 1819 (2) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Goot van der Jacob J. te Akkrum 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 Utingeradeel ingekomen duplicaat 
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 35-v 

17-07-1839 

Goot van der Jacob Sijnes te Akkrum 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) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Goot van der Jan Brands 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) 

6425 5 
02-01-1818 

Goot van der Jan Brands ----Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Molenaar Hijlke Wijbes Houtkoper ter Lemmer en Posthuma Arend Arends 

te Stavoren en Goot van der Jan Brands te Balk het betreft hun request enz. jaar 1818 (1) 

6425 12 
07-01-1818 

Goot van der Jan Brands---- Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Goot van der Jan Brands te Balk zijn ondertekende request (aanwezig) aan 

Zijne Majesteit de Koning dat hij ootmoedig verzoekt ontslagen te worden van zijn post als 2e luitenant om reden dat hij 

Brandmeester te Balk is enz. jaar 1818 (4) 

6424 596 
03-12-1817 

Goot van der Jan Brandts te Balk wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (1) 

6388 64         14-10-

1814 

Goot van der Jan Brants---- Arents Sijtze wonende in de Vlekke Balk en behorende tot de Landstormschrijft en 

ondertekend samen met zijn broer dit request dat aldaar hem tijdend zijn dringend afwezigheid de rang van Korporaal is 
opgedrongen enz.  dat hij heeft geprotesteerd maar dat daar geen gehoor aan gegeven wordt en dat hij schipper is met zijn 

broer Arents Jan als knegt en dat hij voor zijn vader Sijtzes Arent, koopman van beroep graan moet vervoeren enz. en dat 

hij een vrouw en drie kindertjes heeft enz. dat Goot van der Jan Brants tot Kapitein is aangesteld enz.  jaar 1814 (4) 

6271 586-6 
01-07-1816 

Goot van der Jan Brants moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. 

No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 

gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6402 

 

922-1+ 10 

09-12-1815 

Goot van der Jan Brants 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 38-v 

17-07-1839 

Goot van der Jan Jacobs te Akkrum 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 949/10 

20-09-1841 

Goot van der M. & co te Balk, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere 

binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als uitvoerder van  Dranken)  

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

6634  1525 

08-12-1814 

Goot van der M. B., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners 

van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn 

functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Goot van der M. te Balk 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) 



9180 404 

03-03-1915 

Goot van der Minne---- Goot van der H. M te Warga en Goot van der Minne landbouwer te Buitenpost, zij vragen in een 

handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning aan tot het rooien van hakhout voor zijne woning met de 

toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. jaar 1915 (12) 

6631  1113 
24-09-1814 

Goot van der Nanne Martens ----Drijfhout Halbe Hanzes en Jong de Otte Jans geven met verschuldige eerbied te kennen 
in een door hun ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat beide wonende te Balk en  in de hoedanigheid 

van Diakenen der Hervormde kerk aldaar enz. tot beramen van een plan samen met de andere  leden en de Schout van een 

plan tot betaling aan den Leeraar der Hervormde kerk van het agterstallig en landsweze onbetaald tractement 1811-1812 
en 1813 hen toestemming te geven tot verkoopen van eenige huizingen met de letter B no. 98 thans bewoond door Ottema 

Rimmer Reins hebbende ten Noord Oosten Veldkamp Jan en ten Zuid Westen de Roomsch Katholieke gemeente verder 

ene woning  no. 10A bewoond door de weduwe Gerrits Jans en ten Noord Oosten Goot van der Nanne Martens en ten 
Zuid Westen de Gemeente Balk  en de woning no. 164 door Kunst Johannis in gebruik  hebbende en ten Zuid Oosten de 

gemeente Balk  ten Noord Westen de weduwe Vries de Haaije Jacobs enz. jaar 1814 (5) 

6271 586-5 
01-07-1816 

Goot van der Nanne Martens moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke 
Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 

2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-

6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6634  1525 
08-12-1814 

Goot van der Nanne Martens ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van 
inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit 

zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Goot van der Nanne Martens, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van 

den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp 

Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6047 379 

03-06-1819 

Goot van der Pieter Gerrits  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 

Goot van der Pieter Gerrits, 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) 

9181  1923 

01-11-1915 

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

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

6078 95-29 

25-01-1822 

Goot van der Rintje Hendriks ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Balk enz. enz. jaar 1822 (3) 

8211 979/1 

23-09-1839 

Goot van der Rintje Hendriks te Balk, het betreft strekkende tot bekoming van ontheffing van Boete & Kosten wegens 

vermeende te lage aangifte voor de persoonele belasting een compleet dossier met o.a. ook de Sommatie het 
Beschrijvingsbiljet waaruit blijkt dat hij woont in een huis te Balk genummerd 25 en van beroep Bakker is  ook zijn 

handtekening komt voorenz. jaar 1839 (24) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Goot van der Rintje Hendriks te Gaasterland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat 
van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen 

en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats 

wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5) 

6100  1215-28 
29-11-1823 

Goot van der Rintje Hendriks, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Balk  in 1823 die dat 
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Goot van der S. A. te Akkrum 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) 

3588 17 

05-10-1871 

Goot van der S.--- Bateles J. Mz. Stukken betreffende de aanvrag om concessie voor eene stoombootdienst tusschen 

Leeuwarden en Dokkum ook genoemd Goot van der S. c.s. onder Lekkum en Wijns dat hij wil dat de stoomboten slechts 
met een vierde gedeelte der kracht langs Snakkerburen en Wijns zullen varen jaar 1871 (35) 

6034 398 

30-05-1818 

Goot van der S. J. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn 

aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Goot van der S. K. te Berlikum 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) 

9126 931 
04-06-1879 

Goot van der S. te Irnsum hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het maken 
van een dam,   met de toestemming en de voorwaarden  jaar 1915 (8) 

8214  1026/1-15 

07-10-1839 

Goot van der Schelte Pieters te Abbega, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard 

van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot 
den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5) 

5763 3 

02-12-1890 

Goot van der T. J. te Grouw   gemeente Idaarderadeel,  Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend 

veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van 

de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 
(3) 

6709 36 deel 2  blz. 

2 
16-01-1822 

Goot van der te Noordscharwoude, 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) 

9188 358 

21-03-1919 

Goot van der W. te Nijland Neemt ontslag als Veldwachter  te Nijland  jaar 1919 (1) 

9187 1694 

27-11-1918 

Goot van der W. te Sneek Veldwachter te Sneek jaar 1918 (4) 

9180 330-42 

17-02-1915 

Goot van der Wiepke Met signalement Veldwachter in de gemeente Wijmbritseradeel jaar 1915 (3) 

9182 285/42 

07-02-1916 

Goot van der Wiepke te Nijland Veldwachter Met Signalement jaar 1916 



6288 248 

27-03-1818 

Gooten J. D. te Sneek van beroep Meelverkoper , Onderwerp: zijn request wegens granen te doen breken op zodanige 

molen binnen of buiten hunne Gemeente enz. Jaar 1818 (1) 

6839 10-A-14 

03-04-1824 

Gooter of Gorter Louw Klazes Landbouwer te Kootstertille, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een 

procesverbaal te voorkomen (2 )jaar 1824 

6835 18-A 
03-03-1824 

Gooter W. O., Koopman te Leeuwarden, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te 
voorkomen   jaar 1824 (2) 

8367 541/6 Gooting, Johannes Veenman te Munnikeburen wonende te Amsterdam, request van,  met verzoek tot betaling, 03-06-1841 

(2) 

8386 949/7 
25-09-1841 

Gootr v.d. H. te Balk Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid  Jaar 1841  (3 )   

8386 949/16 
20-09-1841 

Goots v.d. M. te Balk & co. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 
sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als leverancier van  Dranken in de maand 

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

6680 418 blz. 1 
07-10-1818  

Gooyaarts J. A. te ’s Hertogenbosch, Medicinale 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) 

6074 720 
20-09-1821 

Gooyenga streng.---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen  waarin ok genoemd 
wordt als grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven  Hommes Jacob, 

en tussen het weiland  van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema 

Luxwolda, Jong de Jacob, Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles, Rengers , Ynskes Jochum, 
Bottema F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen enz. enz. jaar 1821 (9) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Gorb Jan Jcobs 457 Wolvega 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) 

6015 629 

19-10-1816 

Gorcum Klaas van Deurwaarder  bij de belastingen  hij bedankt voor zijn post omdat hij naar Assen vertrekt en draagt 

voor Joustra Hendrik M., Kestens Jodocus en Vries de Johannes Egberts jaar 1816 (1) 

6000  606 

29-06-1815 

Gorcum van  C. ---- Heijes Albert van beroep Koopman hij heeft een somma van 134 guldens e n  11 stuivers en twee 

penningen belastingschuld  en er wordt een beslaglegging uitgevoerd  door de deurwaarder Gorcum van  C.    bijgestaan 

door de getuigen Ysbrandy Ysbrand D .  en Cuperus R. F. . Jaar 1815 (4) 

6646 945 
12-12-1815 

Gorcum van C.  ---- Molen van der Reinder Sjoerds,  Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van 
C.  van de belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der 

Gemeente IJlst te zullen verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de 

quotisatie van het Predikants Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant  Bouma Jan Ruurds genoemd die ter 
plaatse wilde protesteren , maar de bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder 

genoemd Bokma Auke Watzes en Spuijring  Sijbren J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij 

ontslagen is als bewaarder enz. Jaar 1815 (9) 

6244 313 

14-04-1814 

Gorcum van C. , Deurwaarder te IJlst,  Onderwerp: Executie tegen de onwillige Contribualen  aldaar ondertekend door de 

Ontvanger Ringnalda K. enz. jaar 1814 (2) 

5984 125, 125b-1 + 
125b-7 + 

125c-1, 3 

16-02-1814 

Gorcum van C. , 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 (13) 

6281 529-6 
19-05-1817    

Gorcum van C. ontvangt betaling wegens Druklonen en komt voor in een document Observatien van den Onderprefect 
van het Arrondisement Sneek  op de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel enz. jaar 1817 (4) dossier (9) 

6281 47614 

10-04-1817    

Gorcum van C. te Sneek  komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en zijn rekening van 1811 

wordt betaald  wegens missives tot oproeping der zeelieden enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16) 

6247 595 
07-07 -1814  

Gorcum van C. van beroep Boekhandelaar staat vermeld op de Staat van de nog doene betalingen in de Gemeente Nijland 
over het dienstjaar 1813 welke verzogt worden uit de onvoorziene uitgaven te voldoen, hij heeft tegoed f. 24, 15, jaar 1814 

(2) 

6252 1172 
02-12-1814 

Gorcum van Claas  Mr. Boekdrukker en Boekverkoper te Sneek, dat hem van diverse voorgaande Gemeentebesturen enz. 
enz. hij nog steeds 550 guldens tegoed heeft wegens leverantie enz. enz. jaar 1814  (4)  

6397 670 

15-06-1815 

Gorcum van Kapitein 5e  Batt: Land Militie N. 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) 

6040 854 
24-11-1818 

Gorcum van P. (Petrus) Johannis zoon Hervorm Predikant te Welsrijp en Bayum verzoekende om het Emiraat met een 
pensioen van fl. 700, daar alsoo deze meer dan zeventig jaar oude grijsaard meer dan 41 jaar lang enz. enz. jaar 1818 (2) 

6042  5 

04-01-1819 

Gorcum van P. (Petrus) Johannis zoon Predikant te Welsrijp en Baijum, hij heeft 41 jaar de dienst gedaan en is nu 71 jaar 

en  terwijl de verzwakking van ligchaams krachten hem verhindert ez. enz. en hij ontvangt op zijn request dit antwoord 

met en jaarlijks pensioen van fl. 600, jaar 1819 (3) 

6039 800 

30-10-1818 

Gorcum van P. (Petrus) Johannis zoon Predikant te Welsrijp en Bayum, een request in een handgeschreven brief met zijn 

handtekening verzoekt hij voor Emeritaat en Pensioen wegens zwakheid van lichaam enz. enz.  jaar 1818 (3) 

6861 21-A 
02-12-1824 

Gorcum van P. (Petrus) Johannis zoon, Hij komt voor op een lijst met overleden gepensioneerden met het soort pensioen 
en het bedrag van het pensioen jaar 1824 (2) 

6393 183 

18-03-1815 

Gorcum van Willem komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen 

vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  

Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk 
en met spoed enz. Jaar 1815 (3) 



6394 218 

30-03-1815 

Gorcum van Willem----Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland  dat hij Nagel Gerrit Johannes  en Gorcum van Willem gelast zich dadelijk op marsch naar hun Corps te 

begeven  en Moorema Dirk Doekes bevind zig niet in Sneek enz. jaar 1815 (1) 

3699 A-29 
15-02-1834 

 

Gordij Grietje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 

1834 (11) 

3700 29-A 

02-02-1835 

Gordy Grietje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 
1835 (7) 

6864 26/1-C 

 no. 10 
07-01-1825 

Gorgan Carel te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 

extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Gorgan Karel, Groningen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 

Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 
Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 

Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot 

Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8) 

5995 37 
14-01-1815 

Gorinchem, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in 
gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit 

vermeld is. Jaar 1815  (12) 

8111 927/11,  34 
19-09-1838 

Goris Hendrikus te Hardenberg Schipper 

6033 301-a 

28-04-1818 

Gorkum Geert en Ploeg van der Sake  beide verklaren in een handgeschreven brief met hun handtekening  dat de wal bij 

de Hoofdwagt enz. enz. jaar 1818 (1)  (dossier 5) 

8280  517-11, 45  
19-05-1840 

Gorkum v.  J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele 

Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat 

geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met 
ca. 1000 namen (69) 

6424 584 

02-12-1817 

Gorkum v. W. 24 is zijn volgnummer in de Stad Sneek 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) 

6388 81         15-10-
1814 

Gorkum van ….? ---- Feltrop ….? Van beroep Wagtmeester, er staat nog een rekening open bij de Kastelein van Dockum 
die verscheidene malen klagtig is geweest enz.  waar hij zijn Werfhuis heeft gehad en hij tot heden toe in gebreke is 

gebleven deze te betalen enz.  de rekening is gestuurd naar de heer Gorkum van ….? 1e Luit. Distr. Directeur om deze van 

zijn tractement in te houden enz. maar dat hij reeds enige tijd ontslagen is enz. jaar 1814 (1) 

6631  1114 
6e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Gorkum van C.  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) 

6299 

 

416-6 

10-05-1821 

Gorkum van C.  wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck 

gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21) 

5984 125, 125d-1 
16-02-1814 

Gorkum van C. , 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, 125d-1v 

16-02-1814 

Gorkum van C. , 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, 125a-2 
16-02-1814 

Gorkum van C. Boekdrukker te Sneek, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den 
jare 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

5984 125, 125E-2v 

16-02-1814 

Gorkum van C. Boekdrukker, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais de parquet 

van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz. jaar 

1814 (5) 

6281 545-4, 18 

04-11-1813 

Gorkum van C. te Sneek 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 (7) dossier (23) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Gorkum van D. staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek 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) 

6631  1114 

3e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Gorkum van Dirk hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 

ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Gorkum van Dirk staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek 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) 

6254 140-A blz.44 

17-01-1815 

Gorkum van Geert uit een Woning omtrent de Pottebakkers Pijp,  wordt vermeld als debiteur van Grote 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. 

6254 140-B-blz. 20 

17-01-1815 

Gorkum van Geert uit een Woning omtrent de Pottersbakkerspijp,wordt vermeld als debiteur, 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. 



6281 545-8, 15 

04-11-1813 

Gorkum van H. schuldenaar  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 (7) dossier (23) 

6830 18-A blz. 32 

21-01-1824 

Gorkum van Hendr. te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

6281 545-4 

04-11-1813 

Gorkum van Hendrik te Rauwerd 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 (6) dossier (23) 

8108 863-12 

01-09-1838 

Gorkum van Jan, Fuselier 6de kompagnie 2de battailjon infanterie van het Indische leger * 11-01-1812 Utrecht,  Na het 

beeindigen van zijn Kruiwagenstraf >>((De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen des veroordeelden in eene militaire straf 
gevangenis voor den tijd van drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor veroordeelten den landmagt 

bestaande veroordelingen, aan het verrigten van arbeid te worden ontworpen.  Aan de kruiwagenstraf gaat bij dek- en 

onderofficieren steeds degradatie, bedoeld in art. 41 lit. a des wetboeks, bij mindere schepelingen de vervallen verklaring 
van den militaire stand, vooraf....))>>is hij met het schip de Rhijn, schipper C. Brandligt naar Nederland teruggezonden, en 

den 28. Mei ll., in het Nieuwe diep aangekomen, ,  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) 

9186 146 

06-02-1918 

Gorkum van Klaas, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 
Adres enz., jaar 1918 

9187 1114 

07-08-1918 

Gorkum van Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

9180 642 

07-04-1915 

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

Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 

(3) 

6264 1149- 6 
21-11-1815 

Gorkum van Petr’s komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp 
ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen 

troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6710 93 
00-00-1822 

Gorkum van Petrus bericht op het request van hem betreffende zijn Geneeskundige kwaliteiten enz. dat hij meerder 
ingrepen doet dan wat hij mag doen en voor sommige zaken strafbaar is enz. enz jaar 1822 (14) 

9187 735 

07-06-1918 

Gorkum van Pieter, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 
Adres enz., jaar 1918 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Gorkum van Willem 447 Sneek 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) 

9182 441 

08-03-1916 

Gorp van Joanna Francisca Elisabeth,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 
bestemming jaar 1916 (3) 

8305 1010/17 

12-08-1840 

Gorp van Pieter, Marinier Korps mariniers * 22-12-1814 Namen,  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 1840  (4) 

3288 1-21 

10-04-1833 

Gorredijk---- een dossier met een profiel tekening 25 ellen van de ophaalbrug No. 2 van enige ingezetenen van Gorredijk 

e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  Dossier  68 

9180 463 

11-03-1915 

Gorredijk----- Kerk, de gereformeerde kerk van Gorredijk heeft te kennen gegeven dat zij behoren tot het kerkverband der 

gereformeerde kerken in nederland enz. jaar 1915 (1) 

6300 283           16-

05-1822 

Gorredijk---- Korff J. F. Schoolopziener, Onderwerp een brief gaande over de school in Gorredijk enkele trefwoorden zijn, 

een goede onderwijzer,  vergroting van de school wegens de bekrompenheid en de gezondheid der kinderen en 

onderwijzer, een adviesbrief van de Grietenij van Opsterland,  ook een  brief van de Commissie van Toezigt te Gorredijk, 
dat ook de lokaalen te laag zijn, de slecht ingerichte banken en tafels in geheel van geen inktpotten zijn voorzien enz. enz. 

ook een tekening van de school en klaslokaal aanwezig enz.  tevens een brief dat de aanvraag wordt afgewezen  als een 

voor ons  bedroevend besluit jaar 1822 (27) 

6057 244 
05-04-1820 

Gorredijk, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, 
Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2) 

8285 619-1 

19-06-1840 

Gorredijk, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht 

van Balk, Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840 

6623 164 

12-01-1814 

Gorrels Tjitske----- Zomer Jan Oepkes  en Postma Lammertje zijn op advies van de Medicus en met toestemming van de 

Officer bij de Regtbank van Leeuwarden uit de gevangenis aldaar vertrokken  en is eerstgemelde naar het huis van zijn 

ouders alhier gegaan en de laatste naar haar familie te Bolsward vertrokken verder zijn Correctioneel gevonnisd Gorrels 
Tjitske wonende te Leeuwarden welke dan ook door haar man Barrabaij Frans uit het correctie huis is afgehaald enz. jaar 

1814 (1) 



6622 2083 

16-12-1813 

Gorrelts Tjitske, sedert enige dagen  schijnt zich eene ziekte te ontstaan onder de vrouwen criminelen en dat zij enz. jaar 

1813 (4) 

5995 37 

14-01-1815 

Gorsel, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in 

gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit 
vermeld is. Jaar 1815  (12) 

8254 9/5, 57, 119 

03-01-1840 

Gort A. R. Betaalstaten Chalouproeyer Boreas 

6869 26-02-1825 
21-A  

Gort A. R. Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en 
zet zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de 

Engelsmansplaats de somma van enz. jaar 1825 (2) 

8109 268, 895/23 

10-09-1838 

Gort A. R. Chalouproeyer Klaringsvaartuig 

6866 04-02-1825 

28-B 

Gort A. R. wegens 31 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording 

welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 

(6) 

6869 03-03-1825 

27-A   

Gort Albert Roelofs wordt vermeld in een document; eene opgaaf van het personeel der ambtenaren gestationeerd op 

s’Rijks uitlegger in het Vriesche Gat, bezuiden de Engelsmansplaat met bijvoeging hunner functie en tractementen jaar 

1825 (2) 

7990 119, 30/7 
09-01-1837 

Gort Alert op de Engelsmanplaat Chalouproeier Boreas 

6631 1189 lijst 3 

26-09-1814 

Gort Jacob Luiten staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met 

vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. 

(Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde 

Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de 
Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met 

Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat 

het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. 
(Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. 

en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

6382 20 nr. 129 

29-03-1814 

Gort Jan Jacobs plaatsvervanger van Gort Luite Jacobs staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering 

van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop 
(Oldeberkoop), jaar 1814 (4) 

6381 136 nr.129 4e 

kolom 
17-03-1814  

Gort Jan Jacobs, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen 

dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte 
kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Gort Jan Luiten staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met 

vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. 
(Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde 

Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de 
Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met 

Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat 

het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. 
(Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. 

en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

6278 195-10 

20-02-1817 

Gort Jan Takes, 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) 

9181 1645 
03-09-1915 

Gort Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

6382 20 nr. 129 

29-03-1814 

Gort Luite Jacobs---- Gort Jan Jacobs plaatsvervanger van Gort Luite Jacobs staat vermeld op een lijst van personen welke 

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

6381 136 nr. 129 

17-03-1814  

Gort Luite Jacobs te Noordwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot 

den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat 
in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

9184 699 

05-06-1917 

Gort Wilhelmina Dina vrouw van Oeveren van Abraham, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten 

(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en 

datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Gort Wilhelmus Christianus,  Fuselier 8ste   Afdeeling infanterie * 22-04-1821 Groningen,  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) 

7977 

 

152-10 

11-02-1837 

Gorte? L. J. Schipper op de Onderneming 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) 

8375 708-5_26d 
20-07-1841 

Gorter  D. L. te Kooten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 
van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 



uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

9126 680 

07-04-1879 

Gorter  G. F. te Dokkum----Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele 

Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde 
leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4) 

6839 11-A-4 

07-04-1824 

Gorter  Hauke, Boekweitmolenaar te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te 

voorkomen (2) jaar 1824 

6625 429 
28-03-1814 

Gorter  Oene N. 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) 

8285 615-2, 9 
19-06-1840 

Gorter  te Sneek 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 Stad Dockum  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 (6) 

8280 526-1, 38 

22-05-1840 

Gorter  te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Gorter & Co Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3  Schip de Stad Franeker nderwerp: Stukken betreffende de 

invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die 
tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16) 

5673 

 

109  

Blz.1 t/m 8 

05-02-1900 

Gorter & Co---- Werf van der, Gorter & Co te Harlingen, Concordia I., staat vermeld op een lijst Naamsverandering van 

Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover 

hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

5672 103 

26-03-1896 

Gorter & Co, Werff van der Gebr. te Harlingen , een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen Slepen en in Friesland met 

de “Stad Franeker   “ met het reglement enz. jaar 1896 (1) 

5663 30 

20-04-1899 

Gorter & Co. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5664 29,  5 

16-04-1903 

Gorter & Co. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Gorter ....? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Stad Leeuwarden 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, 22,2 

19-06-1840 

Gorter …..? te Kooten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad  Leeuwarden in 
de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (7) 

5662 15,  45 
00-00-1883 

Gorter ….? te Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 15-B 

00-00-1885 

Gorter ….? te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1885 

8211 988-3, 36 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Gorter ….? te Sneek 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, 34 
26-09-1839 

Gorter ….? 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) 

5672 146 
10-03-1898 

Gorter ….? Werf van der en Gorter en Co.  een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen in Friesland met de “Concordia ” 
met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Gorter A. te Sneek 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) 

6254 135 

11-02-1815 

Gorter AlleDia cen van de Hervormde Gemeente te Dokkum, zij dienen in een Request door hem getekend  dat zij op de 

25e dezer hebben opgemaakt een staatwegens Impost enz. enz. jaar 1815 (4) 

8214  1026/1-13 
07-10-1839 

Gorter Antje Jacobs 25 jaar geboren te Oosterwolde Dienstmeid te Makkinga, komt voor in een dossier met 8 kolommen 
informatie met o.a. woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de 

boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is 

voldaan enz. jaar 1839 (5) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Gorter B. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel 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) 

8280 526-1, 6 
22-05-1840 

Gorter B. te Sneek als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 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) 

6382 115 

09-04-1814 

Gorter Barend Jansen---- Davids Haye Pieters en Davids Pieter en Gorter Barend Jansen alle drie op Ameland woonachtig 

, zij zijn teruggekomen door de gelukkige verandering in nhet vaderland terwijk hun familie hun reeds voor overleden had 

gehouden en zij dus ook niet in de Landmlitie zijn opgenomen maar dat zij dat wel willen enz. jaar 1814 (23 

8257  70/1, 16 

21-01-1840 

Gorter Bauke Pieters van Haskerland, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teek enen der 

Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 



5673 154 

22-08-1917 

Gorter C. , Illusionist , een handgeschreven en ondertekenden brief dat hij vergunning heeft voor de grote wateren in 

Friesland maar dat hij gaag naar Oldeboorn wil stoomen naar de kermis , verder aanwezig een aanplakbiljet (rose van kleur 

met drie foto’s “” 2 vrouwen en 1 man denkelijk Gorter met zijn vrouw en dochter””) met o.a. de tekst dat de familie 

Gorter is gearriveerd welke vertonen Daphne Nimpf van Diane en dochter van Pencus of Ladon werdt door Apollo 
vervolgd en vluchte voor hem enz. enz. en zij veranderd in een laurierboom tot slot laat den directeur zijn vrouw 

veranderen in een groote standaart met schoone bloemen enz.  waarmede hij is bekroond te Weenen en Parijs jaar 1917 (5) 

6385 138 
06-07-1814 

Gorter Claas Louws te Buitenpost 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Gorter Cornelis Gerrits, 495 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) 

6623 75 

24-12-1813 

Gorter Cornelis onder zijn burustende Hingst wordt door de nieuw aangestelde bediendens tot de convoijen  en licenten is 

gerequreerd enz. jaar 1813 (1) 

9725 Deel I   

Blz. 17 

00-00-1865 

Gorter Cornelis, 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 

120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 6 

00-00-1863 

Gorter Cornelis, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1863 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 8 

00-00-1863 

Gorter Cornelis, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1863 (2) 

8386 949/16 

20-09-1841 

Gorter D. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als kopervan  Dranken in de maand Augustus)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 36 

22-05-1840 

Gorter D. G. te Koten 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 Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Tietjerkste- 

         radeel 

Gorter D. L.  te Koten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Smallinger- 

            land 

Gorter D. L. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland 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_36c 
20-07-1841 

Gorter D. L. te Kooten  staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) 
Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 
in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Gorter D. L. te Kooten als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Gorter D. L. te Kooten en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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_8b 

20-07-1841 

Gorter D. L. te Kooten staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 

Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. 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) 

8375 708-5_21 

20-07-1841 

Gorter D. L. te Kooten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van 

Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. 

jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Dantuma-        

            deel  

Gorter D. L. te Kooten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Gorter D. L. te Kooten staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 

hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 8-2 

19-06-1840 

Gorter D. L. te Kooten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten 

bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. 

het aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8280 526-1, 21 
22-05-1840 

Gorter D. L. te Kooten 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 Kollumerland 

en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 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) 



8386 949/36 

20-09-1841 

Gorter D. L. te Koten e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het 

bestuur van Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 36 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Gorter D. L. te Koten 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, 36 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Gorter D. L. te Koten 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) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Gorter D. L. te Koten 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 

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

8211 988-3, 26 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Gorter D. L.te Kooten is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Gorter D. te Joure 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) 

8211 988-3, 21 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Gorter D. te Kooten en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland 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) 

9414 22, 23, 24,  

01-11-1922 

Gorter D. van beroep Gemeenteveldwachter te Hollum enz., de Burgemeester van Ameland  bericht de voorzitter van de 

Raad van Arbeid te Leeuwarden om voornoemde geen dispensatie te verlenen  voor enz. enz. 1922 (3) 

6397 662 

13-07-1815 

Gorter de D. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en 
verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6081 377 

13-04-1822 

Gorter de J. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en 

gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12) 

9725 Deel I   
Blz. 55 

00-00-1872 

Gorter Doede,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  

met 6 kolommen info. jaar 1872 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 60 
00-00-1873 

Gorter Doede,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolommen info. jaar 1873 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 69 
00-00-1874 

Gorter Doede,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolommen info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.1 
00-00-1875 

Gorter Doede, Suriname, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor 

in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 
Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2) 

3701 3-D 

09-02-1842 

Gorter Doede, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen 

der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (9) 

9180 330-3 
17-02-1915 

Gorter Douwe Met signalement Veldwachter te Hollem (3) 

9182 285/3 

07-02-1916 

Gorter Douwe te Hollum Veldwachter Met Signalement 

9414 30 t/m 44 
29-09-1918 

Gorter Douwe van beroep Gemeenteveldwachter te Hollum enz., een verzoekschrift van hem dat het 
Levensmiddelenbedrijf in deze gemeente enz. enz.  en een akte waarin toestemming voor hem om tegelijk lid te zijn der 

commissie voor het  Levensmiddelenbedrijf  op Ameland enz.  tevens vergunning om Kassier en Boekhouder te zijn van 

de Boerenleenbank enz., tevens Controleur bij de Roomboterfabriek “Ameland” op vele stukken staat zijn Handtekening, 
jaar 1918  (16) 

6381 20 

02-03-1814 

Gorter Durk Lauwes  te Buitenpost volgens een brief van de Luitenant Colonel Sijtzama van J. G. van het Regiment 

Dragonders te Leeuwarden aan de Raaden van de Landmilitie, ontbreekt hij op de ingezonden staat van 1 Maart j.l.  en 

omdat ze gedetacheerd zijn bij het Regiment Dragonders verzoekt hij eerstgenoemde te royeren bij de Landmilitie enz. jaar 
1814 (2) 

6086 897 

30-09-1822 

Gorter Durk Louws, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van voornoemde 

verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz.  jaar 1822 (3) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 8>> 

17-09-1839 

Gorter E. E. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter 

de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8211 983/7 
Deel 1 

24-09-1839 

Gorter E. E., 37 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet 
openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 

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

8304 989/9 
05-10-1840 

Gorter Evert Ewalds, Dossier (procesverbaal) Evert Ewalds Gorter Korenmolenaar Ternaard jaar 1840 (16) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Gorter F. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten 

dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 



6053 966 

28-12-1819 

Gorter F. de weduwe,  ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te 

Leeuwarden en Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans 

Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van 

voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , 
voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en 

Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. 

voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. 
en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4) 

8308 1079-8 

31-10-1840 

Gorter F. O.  de weduwe Erwten geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het 

Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer 
Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag 

volgens declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4) 

6386 118        11-08-
1814 

Gorter F. O. bij de 3e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins 
enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2) 

6413 21 

16-01-1817 

Gorter F. O.---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der 

Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met 
een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6) 

8383 891-7 

09-09-1841 

Gorter F. O. de weduwe , Gort door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op een 

algemene Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de 

gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4) 

8382 866-5 

02-09-1841 

Gorter F. O. de weduwe , Gort door hem geleverd, komt voor als belanghebbende  in een staat der benodigde fondsen tot 

het doen der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz 

Jaar 1841 (2) 

8377 756/5 

03-08-1841 

Gorter F. O. de weduwe Betaling wegens zijn leverantie van Gort aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Gorter F. O. de weduwe komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van 

en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 

8356 308-11 

30-03-1841 

Gorter F. O. de weduwe wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de 

Commissie van Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der 

Gevangenen in het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met 
vermelding van de geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 

1841 (6) 

8356 320-7 

02-04-1841 

Gorter F. O. de weduwe wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der 

gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat 
er uitbetaald wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4) 

8308 1087-7 

03-11-1840 

Gorter F. O. de weduwe wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud 

der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden 

gedurende de maand October met vermelding van wat zij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4) 

8361 428-7 

03-05-1841 

Gorter F. O. de weduwe wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der 

betalingen wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel 
Burgerlijk als Militair wegens geleverde goederen enz. jaar 1841 (4) 

6401 

 

870 

11-11-1815 

Gorter F. O. 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 voordrgt van 

hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6631 1151 

07-09-1814 

Gorter F. O. 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) 

6402 
 

922-1+2 
09-12-1815 

Gorter F. O. 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 Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  

Document (13) 

6396 619F 

23-06-1815 

Gorter F. O. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de 

Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Gorter F. O. 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) 

6401 
 

857 
10-10-1815 

Gorter F. O. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van 
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de 

nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5 

8343 43/6-2/A 

14-01-1841 

Gorter Foeke Martens Bakker te Woudsend  Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der 

plaatselijke belastingen (3),  

6678 335 Gorter Folkert Oenes       Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2) 

6404  58-2 

02-02-1816 

Gorter Folkert Oenes 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) 

8383 878-3 
06-091841 

Gorter G. & T. Raapolie en Talk door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van 
grondstoffen  voor de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

8224 1241/9 

06-12-1839 

Gorter G. & T. wordt vermeld in geleidende declaratien wegens gedane leveranties met vermelding van wat er geleverd 

wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4) 

6868 16-02-1825 
22-A 

Gorter G. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten 
dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6626 515 

12-04-1814 

Gorter G. C.---- Herkes Dirk met zijn vrouw Foekjen, gedurende hun huwelijk te Hantum zijn verjaard aldus geven de 

Armvoogden Gorter G. C. en Idsardi J. T.   van Betterwird met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer 



Commissaris Generaal van Vriesland dat zij uit dien hoofde ondehoud hebben genoten en dat zij vervolgens van daar zijn 

vertrokken naar Betterwird enz. en dat gedurende hun verblijf te Beterwird hunner dochter Aukje is geboren en Dirk 

Herkes aldaar is overleden en dat de weduwe met haar dochter weer naar Hantum is vertrokken enz. jaar 1814 (5) 

6868 16-02-1825 
22-A 

Gorter G. en F. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan 
en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 

8356 323-8, 8 

02-04-1841 

Gorter G. en T. staat vermeld in een document Extract uit het register der Resolutien van den Minister van Financiën  met 

als onderwerp; gedeeltelijke vrijdom van accijns op den Turf voor zijn Oliemolen te Leeuwarden   enz. jaar 1841 (8) 

8309 1103-5 
07-11-1840 

Gorter G. H.  in een document Staat geleidende de Declaratien wegens gedane Leverancien ten behoeve der fabriek in het 
Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1840 (3) 

8280 517-11,  

34-35,  

39-40 
19-05-1840 

Gorter G. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van 

Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 
belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen 

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

8373 661/16 
07-07-1841 

Gorter G. stuurt een declaratie in wegens geleverde goedern aan de gevangenis te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

8373 661/18 

07-07-1841 

Gorter G. T.Hij is leverancier van  Raapolie voor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een lijst van 

leveranciers met het geleverde bedrag  jaar 1841 (1) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 15 

Gorter G. W. 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 (11) gehele dossier met alle (ca.) 
150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47) 

8214  1027/16 

bl. 1 nr. 324 
07-10-1839 

Gorter G. W. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden 

van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 
1839 (5) 

6261 932 

26-09-1815 

Gorter Gerben Cornelis---- Beistra A. R. , van beroep Meester Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes 

zonder beroep wonende te Aalzum en het betreft een request van  beide die ongegrond verklaard worden, als zijnde wel 

waar Gorter Gerben Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2) 

6261 887-2 

08-09-1815 

Gorter Gerben Cornelis---- Faber Pieter Klazes zonder beroep  thans wonende onder Aalzum geeft te kenen dat hij sinds 

12 Mei 1814  woonachtig is geweest te Betterwird Onderwerp: dat hij belasting moet betalen over het hele jaar en dat er 

anderen zijn die minder betalen zoals Gorter Gerben Cornelis en Roelofs Johannes  eigenaars van een Zatheenz. jaar 1815 
(1) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Gorter Gerrit, 81 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) 

6252 1176-15 

06-12-1814 

Gorter Gl. hij ondertekend als Armvoogd van Betterwird de administrative rekening van de Dorpe Betterwird van  de jare 

1812 als volgt; : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Betterwird over voorgaande jaren  
benevens die van 1814  te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

8359 381-29 

19-04-1841 

Gorter Gosse J. te Sneek van beroep heeft hij een Zeepziederij ten behoeve van de fabrijkage van Zachte Zeep  verzoekt 

hij om vrijdom van Accijns op den Turf enz. jaar 1841 (5) 

8361 437-6 
04-05-1841 

Gorter Gosse te Sneek Cichoreidroogerij aldaar, wordt genoemd in een document Inslag van Turf als Staat aanwijzende bij 
Resolutie 30 april 1841 no. 41 verleende vergunningen tot de inslag van Turf enz. jaar 1841 (6) 

5999 437 

09-05-1815 

Gorter H,----Faber P. gewezen ontvanger te Kollum onderwerp de executie van zijn boedel , wordt ook genoemd Huizinga 

R,  Deurwaarder en Gorter H, Timmerman jaar 1815 (1) 

6079 209 
28-02-1822 

Gorter H. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum  de gecommitteerden uit den 
stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en 

alsoo intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer 

aldaar en om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber 
L., Stuur R. C., Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 

1822 (3) 

8386 949/31 
20-09-1841 

Gorter H. te Sneek, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze 
Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als verkoper  van  Dranken in de maand 

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

6089 1194 blz. 6v     

23-12-1822 

Gorter Haike te Kollum 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Gorter Harke  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6252 1193-35, 36 

29-11-1814 

Gorter Harke  zijn rekening wordt betaald wegens geleverd hout voor de handwijzers  enz.,  hij komt voor in een dossier 

betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6078 95-6 

25-01-1822 

Gorter Harke Klaases te Kollum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1) 

6278 195-3 

20-02-1817 

Gorter Harke, Houtkoper 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) 

6386 103 
10-08-1814 

Gorter Harmen Folkerts, ---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e  Batt. 
Landm. In garnizoen te Den Haag maar dat hij als enigste zoon  van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van 

Sijbren Jorna)zijnde in een noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig 

een getekende verklaring van de omstandigheden enz. getekend door  Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype 
Douwes, Schaafsma Frans B. (Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester)  Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2) 



3698 B-15 

nrs.  28-41 

15-02-1832 

Gorter hendrikje J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

8309 1103-21,  
1, 7  

07-11-1840 

Gorter Hijlle staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen 
informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Gorter IJtje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz.jaar 1834 (13) 

5989 576 4e lijst 

26-07-1814 

Gorter J. D. te Sneek te Sneek 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) 

6830 12-A 
19-01-1824 

Gorter J. E. te Gorredijk betreft de Huurwaarde van zijn woning vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur 
Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1824 (3) 

6833 14-A, 7 

12-02-1824 

Gorter J. F. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen 

en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de 
huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 

1824 (4) dossier (13) 

6076 865 
08-11-1821 

Gorter J. G. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan 
Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 

jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien 

de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6) 

8308 1074-9 
29-10-1840 

Gorter J. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. 
jaar 1840 (5) 

8199 725-17 

17-07-1839 

Gorter J. J.  Commies van Landbouw in Vriesland betreft mandaat en Quitantie enz. jaar 1838 (2) 

6081 436 
29-04-1822 

Gorter J. J. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. 
Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de 

bepaling waar de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, 

Zwager J. D.,  Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  
Wal de F. E. & Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7) 

6047 379 

03-06-1819 

Gorter J. J.  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 

Gorter J. 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) 

8386 949/19 

20-09-1841 

Gorter J. J. te Grouw,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Smallinger- 

            land 

Gorter J. K. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland 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) 

6053 966 

28-12-1819 

Gorter J. O. ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en 

Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , 
Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor 

de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  

Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met 
Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en 

wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. 

voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Gorter J. O. , 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 424-11          
25-05-1821 

Gorter J. O. 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) 

8384 921/7 
17-09-1841 

Gorter J. S. Landbouwer en Pel Aaltje weduwe van Sjoerds Sikke beide wonende onder het behoor van Leeuwarden, 
request in  een handgeschreven brief met hun  handtekening  zij beklagen zich over het schieten naar de schijf in het 

exercitie veld door de militairen alhier, met het antwoord dat het verhoogd en verbreed gaat worden enz. enz. jaar 1841  (6) 

8285 615-2, 20, 1 

19-06-1840 

Gorter J. te Grouw wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/19 

20-09-1841 

Gorter J. te Grouw,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8211 988-3, 33 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Gorter J. te Oudega 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 Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten 
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 

(7) 

8285 626-6 

22-06-1840 

Gorter J. W. van beroep koornmolenaar te Grouw doet een bekeuring af met een transactie van f. 200.= enz. jaar 1840 (3) 



8204 841/17, 282 

17-08-1839 

Gorter J. W. van beroep Molenaar hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de 

aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3) 

9921 22              20-

10-1882 

Gorter J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

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

8376 744/15-11 
30-07-1841 

Gorter Jacob Kapitein op de Phenix jaar 1841 (4) 

6636  148 

4e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Gorter Jakob Gerkes te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 

Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een 
gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen 

(15) 

8342 37/1-11 

12-01-1841 

Gorter Jan Alles te Dokkum, Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. 

(4) jaar 1841 dossier (11) 

6633  1454 

17-11-1814 

Gorter Jan E.---- Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het 

betreft  het terug bekomen request van Zeilstra Jan E. en Glasz M. R. ook wordt genoemd Gorter Jan E.  enz. jaar 1814 (1) 

6632 1282 
14-10-1814 

Gorter Jan Egberts---- Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  
dat Zeilstra Jan Everts en Glasz Menno Rienks van beroep Veerschippers van Gorredijk op Leeuwarden enz. het  betreft 

hun request dat namenlijk een Gorter Jan Egberts te Gorredijk op het aan hun verkregen regt van Octrooi inbreuk zou 

maken  omdat hij wekelijk naar en van Leeuwrden goederen vervoerd enz. jaar 1814 (2) 

6631 1053 
12-08-1814 

Gorter Jan Egberts---- Glasz. Menno Rienks en  Zeilstra Jan Everts  te Gorredijk Veerschippers  van de Gorredijk op 
Leeuwarden, een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij door aankoop eigenaars zijn geworden van het 

Geoctrooide Veerschip maar  eene Winkelier Gorter Jan Egberts en Veerschipper van Gorredijk op Grauw die durft zich te 

verstouten om te Leeuwarden allerlei manschappen in te laden en koopmanschappen  onder andere voor Meints Ymkje, 
Sipkes Jan en Michiel Setske alle wonende te Gorredijk enz.  jaar 1814 (5) 

6850 11-A  

31-07-1824 

Gorter Jan Egberts te Gorredijk Een vonnis van de rechtbank te Heerenveen op 22 juli 1824 gewezen, wegens aangifte  

van de personele belastingen, jaar 1824 (4 

5994 983 
07-12-1814 

Gorter Jan Egberts te Gorredijk, Een accoord over het middel op de ronde maat met de ontvanger Steensma jaar 1814 (1) 

6840 36-A  

blz. 39 
22-04-1824 

Gorter Jan Job Koopman  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) 

8285 615-2, 33,2 

19-06-1840 

Gorter Jan K. te Oudega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland 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 (7) 

6840 36-A  

blz. 39 
22-04-1824 

Gorter Jan T. Kleinhandelaar 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) 

6388 28          06-10-
1814 

Gorter Jan---- Veen van der Martinus en Gorter Jan beide te Leeuwarden zij zijn gesteld geworden onder de erewacht van 
Z.K. Hoogheid enz.  maar dat zij ook te Leeuwarden bij de Schutterij moeten enz. maar dat zij echter van den heer 

Swartzenberg van en Hohenlandsberg J.  enz. enz. jaar 1814 (3) 

6395 423 

03-05-1815 

Gorter Jan, 2e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren 

van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 
(3) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Gorter Jan, 375 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) 

6078 95-23 

25-01-1822 

Gorter Jarig  Johannes te Vrouwen Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 

in genoemde plaats ontvang Vrouwen Parochie enz. enz. jaar 1822 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Gorter Jarig J. te Sint Anna Parochie 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) 

6100  1215-21 
29-11-1823 

Gorter Jarig Johannes te Vrouwenparochie ,  hij heeft bedankt voor de functie van zetter te Koudum , , Hij staat op een 
document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. 

jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

8350 175/27-19 

21-02-1841 

Gorter Jarig Johannes wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur van St. Jacobi Parochie in een document genaamd ter 

voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van St. Jacobi Parochie 

enz.,  jaar 1841 (6) 

3698 B-15 

nrs. 15-27 
15-02-1832 

Gorter Jetske Dirks Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de 

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

6242 124-13 

19-02-1814 

Gorter Joh.    hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 20  wegens vervoer  ten dienste van de Nationale Garde 

enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6840 36-A  
blz. 35 

22-04-1824 

Gorter Joh’Jans Timmerknecht  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) 

8364 498/10, 5 

21-05-1841 

Gorter Joh’s Alles staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 104 

00-00-1891 

Gorter Johannes  , 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 



6252 1176-19 

06-12-1814 

Gorter Johannes Alles wegens geleverde Kleding: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van 

Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

6242 124-14 

19-02-1814 

Gorter Johannes hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60  wegens schadevergoeding van een paard  ten dienste 

van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

 6864 14-A  
11-01-1825 

Gorter Johannes Jans  te Rauwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de 
provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5) 

6006 954-3 en 4 

06-12-1815 

Gorter Johannes Jans Geregtsdienaar te Rauwerd staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek een 

opgave voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 
1815 (4) 

6029 896 

17-12-1817 

Gorter Johannes Jans Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Rauwert  arr. Sneek. Jaar 1817 (2) 

6839 5-A blz. 5 
08-04-1824 

Gorter Johannes Jans Opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie 
Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info 

zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11) 

6018 34  
14-01-1817 

Gorter Johannes Jans te Rauwert, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie 
Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. 

jaar 1817 (3) 

6005 933 

27-11-1815 

Gorter Johannes Jans teRauwert Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie 

Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 
(11) 

6855 5-A 

08-10-1824 

Gorter Johannes Jans, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met 

Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 

6385 102, 104 
22-07-1814 

Gorter Johannes---- Kief J. voor de stad Harlingen  wegens vervoeren van kruit naar Leeuwarden enz. f. 12  wordt 
genoemd Gorter Johannes voor zijn boerenwagen f. 3 enz. jaar 12814 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 130 
00-00-1893 

Gorter Johannes,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 76 

00-00-1889  

Gorter Johannes,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2) 

9180 264 

06-02-1915 

Gorter Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9725 Deel 2  

Blz. 85 
00-00-1890 

Gorter Johannes,  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 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 117 
00-00-1892 

Gorter Johannes, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

6378 85 

26-12-1813 

Gorter Johannes, De Maire van de Stad Harlingen heeft de eer om onder geleide van voornoemde te doen toekomen de 

gerequeerde twee paarden door de Heer Kersjes ….? Volgens desselfs opgaaf van de Franschen gekocht enz.enz. jaar 
1813 (2) 

6243 191-10 

06-03-1814 

Gorter Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 

Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 
bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

3698 B-15 

nrs.  28-41 
15-02-1832 

Gorter Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

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

3699 A-15  

15-02-1834 

Gorter Johannes., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (13) 

3580 71 

09-06-1846 

Gorter K. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request  met antwoord en beslissing 

betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een 

brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, 
Dreide van der Tuttel M,  Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., 

Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K.,  Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C.,  Siersma D., Gelder van 

N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan  jaar 1846 (10) 

8209 932/8, 211 
06-09-1839 

Gorter K. A. te Donkerbroek 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 16-v 

17-07-1839 

Gorter K. G. te Dockum  is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 

1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3 
17-07-1839 

Gorter K. G. te Dockum 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) 

8308 1073-1 

29-10-1840 

Gorter K. H.  ---- Feijen Jan en  Boomsma Bernardus Pieters in den  nacht van den 22e op de 23e dezer bij de Houtmolen 

van Gorter K. H.  twee paarden zijn geweid maar volgens de ordonnantie van de Politie enz. jaar 1840 (2) 

8285 615-2, 8-1 

19-06-1840 

Gorter K. H. te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

5664 3,  13 
20-04-1916 

Gorter K. O. te Garijp Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 



5664 27,  11 

16-04-1914 

Gorter K. O. te Garijp Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 162,  36 

27-02-1917 

Gorter K. O. te Garijp Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a,  36 
28-02-1918 

Gorter K. O. te Garijp Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

8380 833-2 

24-08-1841 
Dantuma-        

            deel  

Gorter K. te Damwoude staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de 

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

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Gorter K. te Damwoude, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

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

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Gorter K. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Gorter Klaas * 21-08-1803 Leer;   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) 

6078 31 

08-01-1822 

Gorter Klaas 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) 

6833 27-A blz. 9 
06-02-1824 

Gorter Klaas te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6076 865 

08-11-1821 

Gorter L. G. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan 

Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 
jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien 

de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6) 

5994 983 
07-12-1814 

Gorter L. J. de weduwe, Een accoord over het middel op de ronde maat met de ontvanger Steensma jaar 1814 (1) 

6383 90    

23-04-1814 

Gorter L. K. en zoon te Buitenpost 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) 

9126 1671 

19-11-1879 

Gorter L. K. Landbouwer te Westergeest,  in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  een boom te 

mooien rooien ten einde een betere passage naar zijn woning te bekomen enz.  tevens de toegestane vergunning met de 

voorwaarden enz.  jaar 1879 (7) 

6259 759 

24-07-1815 

Gorter L. K. Stoker van beroep te Kootstertille heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of 

Diensten)  van  de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente 

Augustinusga over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van 
onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3) 

6383 89      

23-04-1814 

Gorter l. K. te Buitenpost 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) 

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Gorter L. K. te Kooten wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Achtkarspelen 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) 

6250 999 
17-10-1814  

Gorter L. K., ---- Nieuwenhuis Jan Oenes, een antwoord op zijn request bereffende beklag over de repartitie enz. enz. 
ondertekend door de gemeenteraadsleden; Kuypers W., With de J. M., Rispens F., Gorter L. K., Boer de L? A., Sipkema 

R. P., Rinsema S., Koning T. F., Kuypers D. D. , Sybrandy W. J.  jaar 1814 (2) 

8386 949/8 
20-09-1841 

Gorter L. L. te Kooten, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8308 1074-7 

29-10-1840 

Gorter L. R. te Kooten wordt vermeld in een document Ontzegeling der Kuipen no. 7-8 en 9 in zijn Branderij enz. jaar 

1840 (6) 

8211 988-3, 43 26-

09-1839 

Gorter L. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Stad IJlst ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6840 36-A  
blz. 45 

22-04-1824 

Gorter L. Z?. Rentenier van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

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

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

6636  148 

2e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Gorter Lambert Gerkes te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 

Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een 

gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen 
(15) 

9187 1475 

05-10-1918 

Gorter Lodewijk, 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) 

6853 28-A 

02-09-1824 

Gorter Louw Klazes Brander te Kootstertille een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der 

gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en 

aanmerkingen  jaar 1824 (4) 



6868 21-02-1825 

18-A-10 

Gorter Louw Klazes te Koten, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van 

Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40) 

6258 574 

07-06-1815 

Gorter Louw Klazes, Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  en 

wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3) 

6833 27-A blz. 9 
06-02-1824 

Gorter Melle te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

5988 490 
22-06-1814 

Gorter O. G. , hij is 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 607 

03-08-1814 

Gorter O. G. te Leeuwarden  De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren over 

zijn Paarden en  
Dienstboden   binnen een tijd van 8 dagen  maar hij heeft niet geantwoord enz. jaar 1814  (3) 

6625 429 

28-03-1814 

Gorter O. G. 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) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 11 

Gorter O. W. 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 (11) gehele dossier met alle (ca.) 
150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47) 

6250 1019 

25-10-1814 

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) 

6251 1052 
04-11-1814 

Gorter Oene Gerrits, Koopman en  eigenaar en gebruiker van een zeer aanzienlijk Tichelwerk te Leeuwarden dat hij daar 
meer dan 3 maanden woonachtig is  een Dienstmeid in de rol van werkbladen enz. enz. jaar 1814 (2) 

6001 618 

04-07-1815 

Gorter Oene W. betreft levering  ladingen Voerhaver te Dordrecht door hem ondertekend jaar 1815 (5)  

6396 579 
02-06-1815 

Gorter Oene W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij tot deezen tijd toe vergeefs gewagt 
hebbende om de betaaling voor de geleeverde Haver volgens ingeleverde rekening enz. jaar 1815 (1) 

6839 10-A-14 

03-04-1824 

Gorter of Gooter Louw Klazes Landbouwer te Kootstertille, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een 

procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824 

8380 833-2 
24-08-1841 

Haskerland 

Gorter P. P.  ( L. G.zn?) Grietman van Haskerland ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent 
biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en 

sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

9921 14-A 

19-10-1882 

Gorter Pieter Agent 1e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

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

9180 330-15 

17-02-1915 

Gorter Pieter Simon Met signalement  Agent van Politie te Harlingen jaar 1915 (3) 

9182 285/15 
07-02-1916 

Gorter Pieter Simon te Harlingen Politieagent Met Signalement 

9187 1341 

06-09-1918 

Gorter Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

8364 498/10, 2 

21-05-1841 

Gorter Pietje en Tetje Oenes 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) 

8386 949/16 
20-09-1841 

Gorter R.  te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als leverancier van  Dranken in de maand 

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

8386 949/9 
20-09-1841 

Gorter R. , Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum   (als uitvoerder/verkoper van Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

9126 1016 

21-06-1879    

Gorter R. S. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te 

Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen 
naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend 

door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en 

Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Gorter R. 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 

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) 

8386 949/15 

20-09-1841 

Gorter R. te Sneek , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Gorter R. 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) 

8280 526-1, 2 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek als uitvoerder  wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden  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) 



8280 526-1, 7 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward 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, 12 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker 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) 

8280 526-1, 9 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum 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 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 4 
22-05-1840 

Gorter R. te Sneek als uitvoerder 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) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek als uitvoerder 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, 1 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Gorter R. te Sneek 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, 18 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Gorter R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 4 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Gorter R. te Sneek 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, 5 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Gorter R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld 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) 

8386 949/6-1 

25-09-1841 

Gorter R. te Sneek Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de 

ontvanger jaar 1841 (2) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Gorter R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf 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, 28 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Gorter R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Gorter R. te Sneek 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, 33 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Gorter R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland 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 2 

26-09-1839 

Gorter R. te Sneek 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) 

5994 1043 

24-12-1814 

Gorter R. te Sneek Onderwerp; het uitstellen van het advies op hun request en vele andere correspondentie met/van de 

belastingen enz. ook een handgeschreven brief met zijn handtekening,   jaar 1814 dossier (20) 

8375 708-5_18 

20-07-1841 

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) 

Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische 

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

8375 708-5_28 
20-07-1841 

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van 
Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer 

biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius 

Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van 
de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco 

Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij 
de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 



8375 708-5_43 

20-07-1841 

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van 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) 

5989 576 3e lijst 

26-07-1814 

Gorter R. te Sneek 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) 

5989 576 4e lijst 

26-07-1814 

Gorter R. te Sneek 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Sneek 

Gorter R. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Gaasterland 

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Gaasterland in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Idaarde- 
         radeel 

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Rauwer- 

       derhem  

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Schoterland 

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Utinge- 

         radeel 

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wijmbrit- 

      seradeel 

 

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en 

sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Gorter R. te Sneek te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Gorter R. te Sneek 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) 

8285 615-2, 28 

19-06-1840 

Gorter R. te Sneek 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 

Opsterland 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 (7) 

8285 615-2, 29 

19-06-1840 

Gorter R. te Sneek 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 

Rauwerderhem 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 (6) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Gorter R. te Sneek 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 
Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke 

Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 43 

19-06-1840 

Gorter R. te Sneek 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 Stad IJlst 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 (6) 

8280 526-1, 29 
22-05-1840 

Gorter R. te Sneek 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 Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 31 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek 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 Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 33  22-

05-1840 

Gorter R. te Sneek 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 Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 



8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek 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, 16 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek 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 Gemeente Haskerland 

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) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek 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 Gemeente 

Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 24 

22-05-1840 

Gorter R. te Sneek 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 Lemsterland 
zijn ingevoerd met 5 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, 25 
22-05-1840 

Gorter R. te Sneek 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 

Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 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) 

8386 949/42 
20-09-1841 

Gorter R. te Sneek wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke 

drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/28 
20-09-1841 

Gorter R. te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  in de Grietenij Opsterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid 

en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/29 

20-09-1841 

Gorter R. te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8386 949/33 

20-09-1841 

Gorter R. te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

Smallingerland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 
(3) 

8386 949/12 

20-09-1841 

Gorter R. te Sneek, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  

welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/13  

20-09-1841 

Gorter R. te Sneek, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  

welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 4-2 
19-06-1840 

Gorter R. te Sneek, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel 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 (6) 

8386 949/6-4 Gorter R. te Sneek, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten 
van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  

zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn 

aan de klant (Ontvanger) jaat 1841 (4) 

8384 911/11 

14-09-1841 

Gorter ROEL Koopman en Grossier te Sneek  hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen 

naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag (dossier 21) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Gorter Roel staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek 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) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Gorter Roelof hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt 
vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

8217 1083/2 no.13 

22-10-1839 

Gorter Roelof Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 

registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne 
memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

8224 1240-6 

01-12-1839 

Gorter Roelof te Sneek wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten enz.  genaamd:  

Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende  de Adm. Der Dir. 
Belastingen  bij missive  d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5) 

6646  918 

28-11-1815 

Gorter Rommert Aukes---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan 

de Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen 

voor 3 Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) 
ondertekenen dit document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer 

van der Minne Teekes oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook)  oud 60 jaren en van 
beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ)  oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij 

van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook)  oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend 

ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig 
verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt 

genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan 

en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit document enz. jaar 1815 (12) 

6644  850 
20-10-1815 

Gorter Rommert Aukes---- 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) 

5662 29 + 45 

01-04-1885 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 

5662 49 en 2 
22-04-1886 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886 

5662 15 

45 
00-00-1882 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1882 

5662 15 

48= Minuut 
28-04-1887 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887 

5662 15-B 

00-00-1885 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885 

5663 1 
30-03-1898 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5663 15  

32 =Minuut 

19-04-1888 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888 

5663 15 

66 =Minuut 

18-04-1889 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889 

5663 17 + 14 
08-04-1897 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897 

5663 44  en13 

17-04-1890 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890 

5663 142,  15 
16-04-1891 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891 

5664 20 

10-05-1900 

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900 

5662 270,  81 
24-04-1884 

Gorter S. te Sneek Schip de Aurora,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884 

5672 45 

18-06-1891 

Gorter S. te Sneek Schip de Stad Franeker jaar 1891 (5)  Dossier (14) 

5664 29,  5 

16-04-1903 

Gorter S. te Sneek Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5664 37,  12 

01-04-1910 

Gorter S. te Sneek Schip de Stad Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5672 73 

04-03-1891 

Gorter Sietze Schipper te Sneek, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met 

stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen 

met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 
1891 ( 3) dossier (9) 

5672 37  

27-02-1891 

Gorter Sietze Schipper te Sneek, Werf van der Jouke Schipper te Franeker en Werf van der Jacob Schipper te Harlingen 

schrijven en ondertekenen een brief (2 stuks) aan de gedeputeerde Staten dat zij een boot in dienst hebben met de naam 

“Stad Franeker” gesteld met de maten van enz. enz.  tussen Harling en Sneek  en van Harlingen op Leeuwarden En 
verzoekt ook een vergunning te bekomen tot het Slepen van Schepen   enz.enz. jaar  1891 (5) 

5666 4 

07-02-1884 

Gorter Sietze te Sneek Schip de Aurora jaar 1884, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (5) 

5662 29 
20-03-1882 

Gorter Sietze te Sneek Schip de Aurora,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882 

5662 29 

27-04-1882 

Gorter Sietze te Sneek Schip de Aurora,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882 

5665 23-06-1881  

akte  

255 t/m 261 

Gorter Sietze te Sneek, Werf van der IJzaak te Franeker, Werf van der Jouke en Werf van der Jacob alle schippers van 

beroep  maken bekend in een handgeschreven brief die allen ondertekenen  en in advertentie’s (2 stuks aanwezig in het 

dossier en 2 aanplakbiljetten)  tevens tekenen zij allen het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor Personen en 

Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld  o.a. te Dronrijp bij 
Terpstra….?, te Deinum bij Nieuwland J. enz. jaar 1881 (10) 

5666 Jaar 1884  akte 

4 

Gorter Sietze te Sneek, Werf van der Yzaak te Franeker, Werf van der Jouke, Werf van der Jacob te Harlingen  

ingezonden stukken betreffende het in de vaart brengen eener stoomboot dienst van Sneek op Makkum in een 
handgeschreven brief met de handtekening van genoemden, ook de dienstregeling en tarieven enz. ez. jaar 1884 (6) 

7977 143-1 

09-02-1837 

Gorter Sipke Johannes en Jong de Willem Lammerts betreft een Policieboete die de ouders van beide wel kunnen en 

willen betalen enz. jaar 1837 (4) 

6054 63, blz.? 
27-01-1820 

Gorter Sjoerd Deurwaarder  --- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop 
en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de 

wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. 

enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en 
Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland 

enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 ) 

3701 3-D 
09-02-1842 

Gorter Sytske Doede, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (9) 



5664 29,  15  

16-04-1903 

Gorter Sytze te Lemmer Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5664 34 

18-09-1903 

Gorter Sytze te Sneek Ondernemer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-09-1903 

5664 A.12 Bijl.34 
27-04-1911 

Gorter Sytze te Sneek Schip de Stad Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

8383 878-3 

06-091841 

Gorter T. & G. Raapolie en Talk door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van 

grondstoffen  voor de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

8224 1241/9 
06-12-1839 

Gorter T. & G. wordt vermeld in geleidende declaratien wegens gedane leveranties met vermelding van wat er geleverd 
wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4) 

8356 323-8, 9 

02-04-1841 

Gorter T. en G. ---- Gorter G. en T. staat vermeld in een document Extract uit het register der Resolutien van den Minister 

van Financiën  met als onderwerp; gedeeltelijke vrijdom van accijns op den Turf voor hun Oliemolen te Leeuwarden   enz. 
jaar 1841 (8) 

8373 661/16 

07-07-1841 

Gorter T. stuurt een declaratie in wegens geleverde goedern aan de gevangenis te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

6396 575 
10-06-1815 

Gorter T.---- Vulte von ….? Capitein Commanderende officier van het depot van het Bat. Inf. der Landmilitie no. 3 
betreffende de gedeserteerde Gorter T.  en de dood extract van den Flankeur Heeringa Heere Jans enz. jaar 1815 (1) 

8386 949/22 

20-09-1841 

Gorter te Kooten, 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 verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Gorter 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) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Gorter te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen 

dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )    

8386 949/22 

20-09-1841 

Gorter te Sneek , 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 verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/7 

25-09-1841 

Gorter te Sneek Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (3 )   

8375 708-5_20a 
20-07-1841 

Gorter te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. 
(Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn 

en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/19 
20-09-1841 

Gorter te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/17 
20-09-1841 

Gorter te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (alsleverancier van  Dranken in 

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

8386 949/14 

20-09-1841 

Gorter te Sneek, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

welke in de maand augustus in de gemeente Gaasterland  zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding 
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Gorter te Warns, 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) 

8364 498/10, 2 
21-05-1841 

Gorter Tetje en Pietje Oenes 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) 

9187 890 
04-07-1918 

Gorter Teunis,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

(5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Gorter Theodorus, 32 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) 

6835 18-A 
03-03-1824 

Gorter Theodorus, Koopman te Leeuwarden, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te 
voorkomen   jaar 1824 (2) 

6400 

 

841         

21-10-1815 

Gorter Tjerk Sietses---- Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 

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

zonder rang Zondervan Meinse Hanses geboren te St. Nikolsga laatst gewoond te Ackrum en Gorter Tjerk Sietses geboren 
te Joure en aldaar wonende  door den Krijgsraad ten velde voor den tijd van 10 jaar enz. jaar 1815 (1) 

5673 

 

133 

09-05-1904 

Gorter W. , ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende 

brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de 
vaart brengen van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en 

varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met 

correspondentie daarover  ook diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te Gorredijk  dat hij heeft gehoord van de 
aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk,  Fenenga G. G.,ook 

een aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. 

, de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer 



onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te Wijnjeterp  in persoon van Berg v.d. B. K en de directie 

Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend 

door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., 

Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., 
Luiting J.,  Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  tevens het complete  Friesch Weekblad van 12 

Maart 1904  jaar 1904 (21) 

6293 220 
12-03-1819 

Gorter W. G. hij ondertekend (in copie) mede een document  betreffende de dispositien van Floreenpligtigen van den 
hervormden godsdienst in data de 4e en 6e der maand Maart dezes jaars enz. aan den predikant van Nieuwe Horne cum 

annexis enz. jaar 1819 (7) 

6018 34  

14-01-1817 

Gorter W. J.---- Hartman Johan Joseph hij wordt aangesteld op 01-10-1816 i.p.v. Gorter W. J. te Heerenveen, hij wordt 

vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e 
Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Gorter W. O. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en 

ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6849 6-A 

20-07-1824 

Gorter W. O. Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in 

voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., 

Miedema B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra 
W. J.,  Ottema F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van 

der J. S. Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., 

Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  

Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van der J.,  Brugts J.,  Zijlstra R. J.,  jaar 1824 (21) 

6288 309-6, 8, 11 

09-04-1818 

Gorter W. S. 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) 

6293 47-35 t/m 39 

07-10-1818 

Gorter W. S.---- Tuijmelaar Hendrik , Koopman te Heerenveen,  Gorter W. S.,  Lang de Popke als Dorpregter,  Spanjaard 

Jan Boekhandelaar te Heerenveen, Kromhout Wiebren Baukes in 1811 Timmerman te Heerenveen,  Bult Johannes Jans , 

dit document betreft uitbetalingen aan voornoemde personen wegens geleverde diensten en/of Leverantie’s enz. verder 
gaat het erover dat er geld verdwenen  is tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter 

Wigle Sjoerds  Jaar 1818 (5) totale dossier (45) 

6005 933 

27-11-1815 

Gorter Wiggle Sjoerds te Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de 

Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  
jaar 1815 (11) 

6005 933 

27-11-1815 

Gorter Wiggle Sjoerds te Heerenveen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de 

Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  
jaar 1815 (11) 

6293 47, 1-12 

07-10-1818 

Gorter Wigle Sjoerds---- Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: 

dat zijn request van 25-08-1815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit de stukken enz. onder 

hem aanwezig en daar een kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809 enz. enz. wordt ook in 

genoemd: Coehoorn van Scheltinga Menno deze heeft een som geld genegotieerd van  Tuijmelaar Hendrik zonder 

daarvoor verantwoording te hebben gedaan enz. en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van Schoterland , verder 
verklaart Berg van den Giel Cornelis  Vrederegter te Heerenveen, te weten dat  in het najaar van 1809  in naam van het 

bestuur van de heer Willinga J. A. van Oldeberkoop een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul 

door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. 
P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van  Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize 

van Fonk Pieter Johannes verder een verklaring van Gorter Wigle Sjoerds Executeur van Schotereland verklaard dat hij 

weet dat uit het kistje een somma van duizend gulden is genomen door enz. enz. jaar 1818 (14) dossier met verdere 
administratie zoals de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland (45) 

6015 580 

03-10-1816 

Gorter Wigle Sjoerds te Heerenveen Dienaar der Justitie aldaar in zijn plaats is op 1 oktober aangesteld Hartman Johan 

Joseph Heerenveen Dienaar der Justitie jaar 1816 (1) 

6006 954-14 
06-12-1815 

Gorter Wigle Sjoerds,  hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand November wegens 
weekgelden met het te ontvangen bedrag enz. jaar 1815 (1) 

6390 89 

07-12-1814 

Gorter Wigle Sjoerds, Dienaar der Justitie Arr. Heerenveen  en te Heerenveen woonachtig, dat hij de opdracht van de 

Schout heeft tot het houden van nachtwachten, hij Sergeant zijnde bij de Landstorm enz. en dat de Luitenant Colonel te 

Heerenveen graag wil dat hij bij de Landstorm blijft zodat hij ook vraagt om enz. jaar 1814 (2) 

6393 134 

28-02-1815 

Gorter Willem Sjoerds 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 1811 opgemaakt enz. jaar 

1815 (5) 

8356 324-18, 3 
03-04-1841 

Gorter Wopke Gerrits 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 de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek 

ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5) 

8197 687-17_3 
06-07-1839 

Gorter Wopke Gerrits vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met 
functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Gorter Wopke Oenes, 538 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Gorter Wopke Oenes, 763 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) 

3700 15-A 
31-01-1835 

Gorter Ytje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 

(7) 



3700 15-B 

nrs. 1 - 10 

03-02-1836 

Gorter Ytje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

6678 355 Gorter, Jan Oenes, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, (3) betreft plaatsvervanger in de 
regtbank enz, enz,, jaar 1818 

6872 06-04-1825 

17-A 

Gorter. B. te Terschelling. Onderwerp ordinantiën jaar 1825 (2) 

9921 2 
20-10-1882 

Gortmaker Harmen Jans Politiebeambte te Heerenveen  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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Gortman Dirk, 724 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) 

6243 191-23 

06-03-1814 

Gortmers Harmen, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van 

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

kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale 

dossier/lijst (31) 

6254 140-A blz.6 

17-01-1815 

Gos Arent heeft in huur een Greide en Land op Wijnsk Meenschar Tuschen Wijns, Giekerk en Oenkerk bestaande uit drie 

stukken  enz. enz. groot enz. belast met fl. enz. wordt vermeld 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 (2) dossier (60) 

6401 
 

860-1-3+6 
31-10-1815 

Gos G. junior 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) 

6098 933 

27-09-1823    

Gosiga T. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met 

vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14) 

7977 

 

153-25 

11-02-1837 

Goslenga Dirk IJnzes wordt vermeld in een document genaamd Extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland en het betreft het ontslag van Schutter op grond van 34 jarigen ouderdom 
met vermelding in welke gemeente hij schutter is wanneer in dienst gekomen en bij welk  onderdeel enz. jaar 1837 (5) 

6039 771-c 

16-10-1818 

Gosliga  Petrus, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over 

het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

8375 708-5_5a 
20-07-1841 

Gosliga D. IJ. te Oosterbierum 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) 

6024 438 
09-07-1817 

Gosliga D. ondertekend een brief als lid van de commissie uit de regtbank te Leeuwarden enz. onderwerp: voor enige tijd 
reeds door het onweder verscheidene glasruiten zijn ingeslagen en dat den plank van den schoorsteen losgewaaid is en 

dreigt neder te storten enz. jaar 12817 (1) 

6869 03-03-1825 
6-A blad 3 

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

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

6830 7-A 

21-01-1824 

Gosliga F. te Rauwerd staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine 

onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4) 

6088 1022 

01-11-1822 

Gosliga G. P. hij is zetter en tekent een document hieropvolgend>> Hellema Doeke Wygers ontvanger der directe 

belastingen zijn Zathe is  op het releve 10 pondematen te hoog aangeslagen enz. enz. jaar 1822 (1) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Gosliga G. 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) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Gosliga G. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel 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) 

6089 1194 blz. 1v        

23-12-1822 

Gosliga Gerrit P. Huisman te Wirdum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95 

25-01-1822 

Gosliga Gerrit P. Huisman te Wirdum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Wirdum, jaar 

1822 (2) 

6100 1215-1v 

29-11-1823 

Gosliga Gerrit Pieters Huisman te Wirdum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Wirdum in 

1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6261 900-3 
04-09-1815 

Gosliga IJsbrand, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 

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

6261 900-3 

04-09-1815 

Gosliga J de weduwe, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier 

van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 
1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6395 483 

09-05-1815 

Gosliga J. ondertekend een brief in qlt. als gechargeert in de Commissie tot de Kanonniers Kustbewaarders tevens 

ondertekenen Rispen W. R.  en Jonghoff A. H.   in dit document verklaren zij dat Krips Frans Johannes Mr. Schoenmaker 
zich als plaatsvervanger heeft laten engageeren en vertrokken is enz. tevens een verklaring van  Krips Frans Johannes zelf 

dat hij voor 5 jaren  zal tekenen en de voorwaarden voor zijn gezin enz.  jaar 1815 (7) 

8386 949/7 
25-09-1841 

Gosliga J. P. te Bolsward 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 )   



8375 708-5_7 

20-07-1841 

Gosliga J. P. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens 

Burgemeester en Wethouders van Bolsward 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) 

8285 615-2, 7 

19-06-1840 

Gosliga J. P. te Bolsward wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd  en door wie deze verstuurd is 
enz. jaar 1840 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Bolsward 

Gosliga J. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 
1841 (3) Gehele provincie (122) 

8386 949/7 

25-09-1841 

Gosliga J. te Bolsward 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 )   

5664 35 

16-04-1903 

Gosliga Jochum te Oosterlittens Stoombootdienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

6063 703 
11-10-1820 

Gosliga Justijn? ,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Sneek die op  den 1e dag van het vierde 
kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4) 

6872 05-04-1825 

51-C 

Gosliga K. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad 

Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5) 

6063 708 
11-10-1820 

Gosliga P.  ----Bosch Douwe Lieuwes. Plaatsvervanger  in het Vredegerecht  Kanton Hallum  hij is benoemd i.p.v. 
Albarda W. die op zijn eigen verzoek is ontslagen enz.  tevens zijn beediging, wordt in genoemd Eekma J. en Gosliga P.  

jaar 1820 (4) 

6038 687 
16-09-1818 

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) 

6049 556 

09-08-1819 

Gosliga P.---- Dijkstra Jan D.,  Ploeg van den  R.,  Gosliga P. alle landeigenaren te Huizum onderwerp taxatie van hun 

landerijen enz. jaar 1819 (1) 

6626  471 

07-04-1814 

Gosliga P. J. ---- Groot de Hans Gerbens,  Gerben Piers Swierstra (Hij tekent als Gerben Piers Sieratera) en Hans Gerbens 

de Groot (tekent als de Grood) Huislieden te Oosterwierum, Kerk en Armvoogden van de dorpe Oosterwierum geven in 

een door hen getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal van Zijne Koninklijke 
Hoogheid de Vorst enz. dat zij met de betaling zijn agter gekomen en dit aanhoudend vermeerderd verder wordt er 

vermeld welke schulden zij hebben enz. ook aanwezig een extract dat opnieuw tot Kerkvoogden benoemd Groot de Hans 

Gerbens  en Gerben Piers Swierstra en er wordt afgesproken dat de kerk zodanige goederen zullen verkopen om de schuld 
af te lossen ondertekend (in copie) door  Groot de Hans Gerbens  en Gerben Piers Swierstra, Wageningen van G., Fopma 

R. S. en Meintema B. M. beide Municipale Raden en de Maire Gosliga P. J. enz. , Jaar 1814 (5) 

6636 139 

06-02-1815 

Gosliga P. J.  Schout van de Gemeente Jorwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  

Jellema R. wegens zijn in 1808 verhoogd Tractement en de kerkvoogden Sijtsma A. S. en Jong de A. J.   geen uitleg 
hebben gegeven enz. jaar 1815 (2) 

6840 36-A  

blz. 19 
22-04-1824 

Gosliga P. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers 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 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6639 464 
10-05-1815 

Gosliga P. J. Schout van de gemeente Jorwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat 
sedert gepasseerde maandag een week den 8e mei 1815 is een Jonge Meid * op den Sneeker Stal digt bij Leeuwarden in 

eene ziekelijke omstandigheid gehuisvest bij Hanewold Joh’s op het Weijdermerhout onder Heijdum welke aldaar door de 

Sneeker Trek Schippers maar dat Hanewold haar niet wil houden gezien als dagelijks haar dood tegemoed enz. jaar 1815 
(2) 

6633  1417 

10-11-1814 

Gosliga P. J. Schout van Jorwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de schoolopziener  

en dat de gemeente negen scholen heeft een stuk met inhoud de scholen aldaar enz. jaar 1814 (7) 

6394 396 
26-04-1815 

Gosliga P.---- Rooij de Petrus Gosliga wonende te Wirdum zoon van Wijlen Gosliga P.  (Ds) te Wirdum  in een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij is geboren in de jare 1796 de 6e december voor de loting 

van de Militie enz. dat hij als Chirurgijn wil dienen enz. dat de President van het geneeskundig bestuur de heer Coulon v. J. 

enz  jaar 1815 (12) 

9186 283 
08-03-1918 

Gosliga P. S. A. Te Hardegarijp,  een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het betraten van 
de uitweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Oosterzee met een tekening (Blauwdruk) 

van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1918 (10) 

6869 01-03-1825 
3-A 

Gosliga P.---- Tromp F. S. hij is benoemd als Vice President van de regtbank te Leeuwarden i.p.v. wijlen Gosliga P. enz. 
jaar 1825 (3) 

6013 401-a 

09-07-1816 

Gosliga Petrus    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, 

Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6865 1-A 
15-01-1825 

Gosliga Petrus----   Hij staat vermeld in een document van voordracht voor  de benoeming van rechtelijke ambtenaren  met 
6 kolommen informatie  tot  President van de Rechtbank aldaar i.p.v. Gosliga Petrus (Overl.) jaar 1825 (4) 

6030 53-c 

23-01-1818 

Gosliga Petrus  , Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6081 366 
11-04-1822 

Gosliga Petrus  , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het 
arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6049 548 

07-08-1819 

Gosliga Petrus  Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks 

om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6047 379 
03-06-1819 

Gosliga Petrus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 



6024 437-b 

08-07-1817 

Gosliga Petrus , Vice President, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het 

arrondisement Heerenveen  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, 

jaar 1817 (4) 

6865 10-3A 
14-01-1825 

Gosliga Petrus † 19-11-1824 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) 

8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Gosliga Petrus de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente 

Bolsward  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) 

6027 718-a 

14-10-1817 

Gosliga Petrus Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van 

kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6015 608-b 

11-10-1816 

Gosliga Petrus----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met 

zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Gosliga Petrus 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) 

6036 493-C 

 13-07-1818 

Gosliga Petrus Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en 

de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6018 38-A, 3 

14-01-1817 

Gosliga Petrus hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en 
zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en 

vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8) 

5986 287-A 
Lijst 1 

16-04-1814 

Gosliga Petrus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement 
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. 

jaar 1814 (6) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Gosliga Petrus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-C 

11-04-1820 

Gosliga Petrus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-B 

12-07-1820 

Gosliga Petrus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-B 

23-01-1821 

Gosliga Petrus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Gosliga Petrus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-A 

10-07-1821 

Gosliga Petrus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3) 

6075 771 

11-10-1821 

Gosliga Petrus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 

09-01-1822 

Gosliga Petrus 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 1822 (3) 

6045 238 
13-04-1819 

Gosliga Petrus te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6084 649 

09-07-1822 

Gosliga Petrus te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Gosliga Petrus te Nieuwland 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) 

6052 793 

05-11-1819 

Gosliga Petrus te Sneek , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met 

zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Gosliga Petrus te Sneek , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met 

zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6394 396 

26-04-1815 

Gosliga Petrus wonende te Wirdum zoon van Wijlen Gosliga P.  (Ds) te Wirdum  in een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij is geboren in de jare 1796 de 6e december voor de loting van de Militie enz. 
dat hij als Chirurgijn wil dienen enz. dat de President van het geneeskundig bestuur de heer Coulon v. J. enz  jaar 1815 

(12) 

6087 950 

15-10-1822 

Gosliga Petrus wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en 

zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel 

Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5) 

6021 252, 1, 5-8 
17-04-1817 

Gosliga Petrus wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement 
Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te 

strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier 

(18)   

6839 4-A blz. 1 

06-04-1824 

Gosliga Petrus wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel 

der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) 

dossier (15)  jaar 1824 

6033 263-c 

15-04-1818 

Gosliga Petrus,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 

(4) 

6102 43-B 

12-01-1824 

Gosliga Petrus,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 

Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6063 703 

11-10-1820 

Gosliga Petrus, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het 

vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3) 



6060 480 

06-07-1820 

Gosliga Petrus, 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) 

6090 42 

14-01-1823 

Gosliga Petrus, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6093 299 
11-04-1823 

Gosliga Petrus, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6096 609 

07-07-1823 

Gosliga Petrus, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6099 1016 
14-10-1823 

Gosliga Petrus, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6047 379 

03-06-1819 

Gosliga Pier  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6070 424-11          
25-05-1821 

Gosliga Pier 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) 

8220   1137/15 
06-11-1839 

Gosliga Pier J. 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. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, 

Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

6049 552 en 553 

07-08-1819 

Gosliga Pier Jans  47 jaar, te Beers wonende Hij staat in een document  als candidaat voor de functie van Vrederechter te 

Rauwerd  enz. enz. jaar 1819 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Gosliga Pier Joh.’ s, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

6870 11-03-1825 

8-A 

Gosliga Pier Johannes---- Beijma van Petrus Johannes vrederegter in het kanton Rauwerd en Gosliga Pier Johannes 

wonende te Beers verzoeken om vrijstelling enz. betreffende de nalatenschap van Jans Tjitske weduwe van Tuininga Klaas 
Wijbes wegens het recht op successie enz. jaar 1825 (2) 

6868 23-02-1825 

9-A 

Gosliga Pier Johannes---- Beyma van Petrus Johannes Vrederegter van het Kanton Rauwerd en Weidum en Gosliga Pier 

Johannes Landbouwer te Beers verzoeken vrijstelling van boete door hen verbeurd enz. dat zij hebben overtreden de wet 

art. 13 der successie terzake zij als testamentaire executeurs in den boedel en nalatenschap van wijlan Jans Tjetske weduwe 
van Tuininga Klaas Wybes waarvan het saldo was f. 7522,25 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6868 23-02-1825 

9-A 

Gosliga Pier Johannes---- Beyma van Petrus Johannes Vrederegter van het Kanton Rauwerd en Weidum en Gosliga Pier 

Johannes Landbouwer te Beers verzoeken vrijstelling van boete door hen verbeurd enz. dat zij hebben overtreden de wet 
art. 13 der successie terzake zij als testamentaire executeurs in den boedel en nalatenschap van wijlan Jans Tjetske weduwe 

van Tuininga Klaas Wybes waarvan het saldo was f. 7522,25 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Gosliga Pier Johannes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6053 902 

11-12-1819 

Gosliga Pier Johannes te Beers  hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Sneek jaar 1819 

(2) 

6282 737-25 

07-07-1817 

Gosliga Pier Joihannes, Boer te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van 

de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6043 116 

16-02-1819 

Gosliga Pier, 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 Friesland jaar 1819 (4) 

6082 453 
03-05-1822 

Gosliga Pier, 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) 

6873 08-04-1825 

2-A 

Gosliga Pieter Johannes---- Beijma Petrus Joannes van beroep Vrederegter kanton Rauwerd en Gosliga Pieter Johannes 

wonende te Beers als testamantaire executeurs  van de nalatenschap van Jans Tjetsche weduwe van Tuininga Klaas Wijbes 
den 4 april te Jorwerd overleden zij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4) 

6240 1079-a 

29-11-1813  

Gosliga S?. .---- 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) 

6275 976-A 
22-10-1816  

Gosliga Sjoerd D.,  ---- Koopal Sjoerd Reimers  en Feenstra Steven Fokkes  wonende te Minnertsga  zij worden verzocht 
door  door de Maire van dezer gemeente om een aantal paarden te waarderen die op last van de gemeente enz. enz. en wel 

van, Anema S. P., Gosliga Sjoerd D.,  Koopal R., Lambsma S., Haan de Meinderd Hanses, Klases Anne, Boer de Marten 

Ouwes, Steffens Pieter, Fredriks Janke weduwe van Sydses Ulbe enz. jaar 1816 (6) 

6840 36-A  

blz. 14 

22-04-1824 

Gosliga T. Griffier van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6390 32-33-33v-38-

39 
26-11-1814 

Gosliga T. hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe 

Martens van Lions, eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij  
delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is 

gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en 

daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet 
mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

6866 02-02-1825 

16-A 

Gosliga T. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele 

Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824  enz. jaar 1825 (2) 



6865 19-A 

20-01-1825 

Gosliga T. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 

1825  (3) 

6871 21-03-1825 
15-A 

Gosliga T. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de 

Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8 

6624 316 

28-02-1814 

Gosliga T. T. Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- Palsma Andle Hendriks,  en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden 

van de Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen  dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel 
schulden bezwaard is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. terug gevraagd en 

boovendien eischt Oevering Nolke te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne eigendommen 

enz.  ook een brief ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de schulden en de verkoop 
van o.a. het Dorps Veerschip van Wirdum  jaar 1814 (6) 

6052 793 

05-11-1819 

Gosliga Toussaint  te Rauwerd,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  

met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-B 

12-01-1820 

Gosliga Toussaint  te Rauwerd,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  

met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6017 775 en 776 

27-12-1816 

Gosliga Toussaint , Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Rauwerd  jaar 

1816  (5 

6027 718-b 

14-10-1817 

Gosliga Toussaint Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Sneek met vermelding van 

kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6049 548 

07-08-1819 

Gosliga Toussaint Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om 

te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6018 38-C 

17-01-1817 

Gosliga Toussaint hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks 

te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en 
vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) 

8356 324-18,2 

03-04-1841 

Gosliga Toussaint 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 de 

Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal 
met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8) 

6024 437-C 

08-07-1817 

Gosliga Toussaint te Rauwerd  staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek 

jaar 1817 (3) 

6042 44-B 
20-01-1819 

Gosliga Toussaint te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-B 

11-04-1820 

Gosliga Toussaint te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-A 
12-07-1820 

Gosliga Toussaint te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-C 

22-01-1821 

Gosliga Toussaint te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (4) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Gosliga Toussaint te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-B 

10-07-1821 

Gosliga Toussaint te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3) 

6075 771 

11-10-1821 

Gosliga Toussaint te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 

09-01-1822 

Gosliga Toussaint te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6865 10-3A 

14-01-1825 

Gosliga Toussaint te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel d Jaar 1825(4)er Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825(4) 

6036 493-B 

 13-07-1818 

Gosliga Toussaint te Rauwerd Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn 

functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6865 10-3-A 

14-01-1825 

Gosliga Toussaint te Rauwerd,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn 

tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4) 

6045 238 

13-04-1819 

Gosliga Toussaint te Rauwerd, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6084 649 

09-07-1822 

Gosliga Toussaint te Rauwerd, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondisement Sneek  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

8197 687-17_2 

06-07-1839 

Gosliga Toussaint vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  

met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

6087 950 

15-10-1822 

Gosliga Toussaint wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks 

om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel 
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5) 

6021 252, 1,  

14-18 
17-04-1817 

Gosliga Toussaint wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks 
om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) 

dossier (18)   

6839 4-A blz. 4 

06-04-1824 

Gosliga Toussaint wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 17 namen van het 

personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) 
dossier (15)  jaar 1824 

6018 6 

04-01-1817 

Gosliga Toussaint,  hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd  voor zijn fuctie als griffier van het Vredegeregt te Rauwert  

in plaats van Engelen D. die tot een andere functie is geroepen enz. jaar 1817 (2) 



6033 263-a 

15-04-1818 

Gosliga Toussaint,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4) 

6102 43 

12-01-1824 

Gosliga Toussaint,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 

Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6030 53-b 

23-01-1818 

Gosliga Toussaint, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4) 

6081 366 
11-04-1822 

Gosliga Toussaint, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton 
Rauwerd, arrondissement  Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6090 42 

14-01-1823 

Gosliga Toussaint, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6093 299 
11-04-1823 

Gosliga Toussaint, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

6099 1016 

14-10-1823 

Gosliga Toussaint, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6039 771-b 
16-10-1818 

Gosliga Toussaint, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 
4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

6096 609 

07-07-1823 

Gosliga Toussaint, Hij wordt vermeld op de Staat3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)   

9188 570 

15-05-1919 

Gosliga van Jac Rooy te Ee Sollicitatie voor  Veldwachter te   Ferwerderadeel  jaar 1919 (4) 

3594 Map 88-B 

1876--1878 

Gosliga van T. Y. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij 

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

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

jaar 1877 (3) 

8280 526-1, 26 
22-05-1840 

Gosliga W. de weduwe te Dockum 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 

Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Gosling ….?  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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        
            deel  

Gosling de weduwe te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel 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) 

8285 615-2, 8-2 

19-06-1840 

Gosling de weduwe te Dockum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van 

Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met  5 kolommen 
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Gosling G. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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) 

6830 18-A 

20-01-1824 

Gosling Gosling Jans te Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Schatter 

is benoemd van het Slagtvee is het hem niet meer mogelijk om deze post te bekleden enz. jaar 1824 (3) 

6830 19-A 
20-01-1824 

Gosling Gosling Jans te Dokkum----Poort Rintje te Damwoude ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende sollicitatie voor schatter van het Slachtvee, ook wordt genoemd Gosling Gosling Jans te Dokkum, een 

handgeschreven brief met zijn handtekening Jaar 1824 (3)  

6646  957 lijst 4 

20-12-1815 

Gosling Oege 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 Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 5 

20-12-1815 

Gosling Oege 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 Dockum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-F            

05-01-1816 

Gosling Oege 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 Dockum enz. jaar 1816 (9)  

6647 6-F            

05-01-1816 

Gosling Oege 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 Dockum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (9)  

6830 18-A 
21-01-1824 

Gosling, Gosling Jans te Dokkum, benoeming als schatter van het slachtvee te Dokkum en Akkerwoude enz., een 
handgeschreven brief met zijn handtekening  Jaar 1824 (1) 

8377 763/19 

05-08-1841 

Goslinga , Geneesheer te Hallum  bericht dat bij Vlas Arien Gardenier te Hijum de kinderpokken zijn uitgebroken bij zijn 

dochter enz. jaar 1841 (1) 

5672 149 

21-04-1898 

Goslinga ….? ----Ploeg van der en Goslinga Firma te Winsum een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen   in Friesland 

met de “Cornelia ” met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1) 

6264 1149- 6 

21-11-1815 

Goslinga Ane Jans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp 

ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen 
troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ferwerde-      

         radeel 

Goslinga de weduwe te Dockum staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 



8386 949/26 

20-09-1841 

Goslinga de weduwe te Dokkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8379 802-13 
16-08-1841 

Goslinga Douwe Jans---- Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en Binkes R. de secretaris 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Goslinga Douwe Jans een verzoek tot ontslag uit de 

dienst wordt ook in genoemd Walsweer Jelle Joh’s  enz. jaar 1841 (4) 

8383 891/19 

09-09-1841 

Goslinga Douwe Jans onderwerp:  Militie    jaar 1841 (2) 

8379 797-4 

14-08-1841 

Goslinga Douwe Jans, wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende  zijn ontslag bewijs als milicien in mil. dienst jaar 1841 (2) 

8280 526-1, 26,4 

22-05-1840 

Goslinga G. J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit 

en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van 
Friesland  (123) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Goslinga G. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 
ca. 1000 namen (132) 

8280 526-1, 26,2 

22-05-1840 

Goslinga G. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit 

en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

8374 691/6 
15-07-1841 

Goslinga Geneesheer te Hallum een rapport dat er bij drie gezinnen te Hallum  de kinderziekte is ontstaan jaar 1841 (1) 

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Goslinga Gosling te Dockum 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hennaar- 
      deradeel 

Goslinga J. te Welsrijp staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel 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) 

6264 1149- 6 

21-11-1815 

Goslinga Jan Anes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp 

ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen 
troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6424 609 

10-12-1817 

Goslinga Jentje Jans 18 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Depot Compagnie  wordt hij vermeld op 

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

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

5664 35 

00-00-1903 

Goslinga Jochem te Winsum Stoomboot Dienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1903 

8211 988-3, 18 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Goslinga Jochum te Welsrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 
ca. 1000 namen (132) 

6864 15-A 

13-01-1825 

Goslinga K. J. Vleeshouwer te Deinum een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als 

Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit 

een transactie af om vervolging te voorkomen jaar 1825 (3) 

6008 94 

07-02-1816 

Goslinga P.---- Fontein Agge, hij is benoemd en beedigd als Vrederechter te Franeker enz. worden ook in genoemd Eekma 

J. en  Goslinga P. Onderwerp ambseed in manieren als zulks aan  Doopsgezinden vrijstaat in de volgende bewoordingen  

Ik belove aan de mijne opgedragen enz. enz. jaar 1816 (3 

5664 162,  36 
27-02-1917 

Goslinga P. te Giekerk Schip de Twee Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a,  36 

28-02-1918 

Goslinga P. te Giekerk Schip de Twee Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

6861 5-A 

11-12-1824 

Goslinga Petrus (+)-----Schultz  Cornelis 71 jaar, te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van  Vice 

Precident van de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (3) 

6861 6-A 

11-12-1824 

Goslinga Petrus (†)-----Schultz  Cornelis 71 jaar, te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van  Vice 

Precident van de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (8) 

6082 453 
03-05-1822 

Goslinga Petrus, 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) 

6038 728 
29-09-1818 

Goslinga Pier G. Te Beers Hij wil  een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen  met vergelijking van anderen te 
Wirdum  en wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1) 

5673 

 

109  

Blz.1 t/m 8 
05-02-1900 

Goslinga---- Ploeg van der en Goslinga de firma te Winsum, Cornelia I,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van 

Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover 
hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

6403 33 

20-01-1816 

Goslinga Siebe ---- Joha A. President van de Krijgsraad ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de werkzaamheden zouden spoedig afgelopen zijn ware het niet dat 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van  Dockum  een voorbeeld aan zijne eigene zoon Goslinga Siebe had 
gegeven welke ene zeer nadelige invloed enz. die ook te Amsterdam tijdens de organisatie enz. maar eensklaps verliet deze 

Amsterdam enz. jaar 1816 (3) 



6100  1215-15 

29-11-1823 

Goslinga T. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Weidum in 1823 die dat ook in 1824 

willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6093 349 

25-04-1823   

Goslinga Teunes Anes  geb. te Welsrijp hij is sedert 20-04-1812 administrateur van het ontvang Bozum enz. Elsinga 

Harnd L.  ruim 80 jaren  is overleden  en hij heeft waargenomen enz. enz. jaar 1823 (2)   

4894 2306 
27-06-1899 

Goslinga van IJ. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 

Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En 

of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de 
Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om 

Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart 

op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap 
de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Goslinga van Pier Y. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden 

van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 
(1) dossier (5) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Goslinga van Tjepke IJ. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het 

inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. 
jaar 1840 (1) dossier (5) 

6100  1215-16 

29-11-1823 

Goslinga van Ysbrant Jans te Lutkewierum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 

Oosterend  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 

(48) 

6096 612                     

07-07-1823   

Goslinga Ysbrant Jans  Boer te Lutkewierum hij  wordt voorgedragen als zetter aldaar i.p.v. de overleden Statema Ritske 

Hajes enz. enz.jaar 1823 (1) 

6834 11-A 

18-02-1824 

Goslings  G. J. te Dokkum verzoekt ontslag als schatter van het Slachtvee, en Verdenius O. T. te Rinsumageest en Poort R.  

te Damwoude, verzoeken om deze post te mogen vervangen jaar 1824 (3) 

8361 427-5, 3 

01-05-1841 

Goslings Attje weduwe van  Blauw Jacob Wolkammer, Grossier enz. staat vermeld in het Extract uit het Resolutieboek 

van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland  het betreft Aangifte Biljet wegens het 

Patentregt voor het jaar 1840/1841 hetwelk iedere Patentschuldigde Gemeente Dockum zal behooren in te vullen  ook een 
door hem geschreven en ondertekende brief in het dossier enz. jaar 1841 (15) 

6421 394B 

28-07-1817 

Goslings C.  Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Schutters 

enz. jaar 1817 (1) 

6421 403A + E 
09-09-1817 

Goslings C.  Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Schutters 
enz. jaar 1817 (1) 

6421 398 + 421 

30-08-1817 

Goslings C.---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te Dokkum  

en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor 

zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste 
zoon en zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven  en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e  Gleistra 

J. A.  dat hij drie gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes  Molenaar en Wind  Gosse Doedes Fabrikant 

en Meekeren van Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de 
moeder zeer zwak is en arm 3e  Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman 

gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract 
Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden  22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8) 

6423 573 

19-11-1817 

Goslings C. ondertekend namens de Leden van de Raad van Dokkum een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6422 465 
30-09-1817 

Goslings C. President Burgemeester van de Stad Dokkum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Dienstdoende Schutterij enz. jaar 1817 (1) 

6421 436B 

22-09-1817 

Goslings C. President Burgemeester van de Stad Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat de persoon Mellema Jacob Johannes  (wordt ook vermeld als Mellema Johannes 

Jacobs) plaatsvervanger van Schaaf van der Johannes reeds in de maand januari dezes jaars binnen deze stad is overleden 
enz. jaar 1817 (1) 

6417 203 

13-05-1817 

Goslings C. President Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6418 232 
09-06-1817 

Goslings C. President Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie dat met name Steenwijk van Douwe Petrus alhier te Dokkum bekend is als gedeserteerd zijnde van het 

Bat. Inf. van Linie 9 enz. jaar 1817 (1) 

6420 324-4 
30-07-1817 

Goslings C. President Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6422 491 + 494A 

14-10-1817 

Goslings C. President Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6420 352 
11-08-1817 

Goslings C. President Burgemeester van Dokkun  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie dat Balen van Bernardus Cornelis in leven gepensioneerd Majoor gedoopt 21 januari 1946 op den 

neegende dezer maand is overleden enz. jaar 1817 (1) 

8375 708-5_8a 

20-07-1841 

Goslings de weduwe te Dockum staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus 

Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. 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) 

8375 708-5_26b 
20-07-1841 

Goslings de weduwe te Dokkum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. 
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 
          radeel 

Goslings de weduwe te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 



8285 615-2, 26,3 

19-06-1840 

Goslings de weduwe te Dokkum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 

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

Oostdongeradeel 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 (9) 

6009 163 

09-03-1816 

Goslings E.---- Lubach Jacob Corrector Latijnsche school te Dokkum een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers 

aan den Latijnsche Scholen van Dokkum ondertekend door de Burgemeester der stad  Goslings E. jaar 1816 (2) 

6622 2125 

00-12-1813 

Goslings Egbert hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te 

kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. 
in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers 

voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht 

van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Goslings Eise, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud 

komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant 

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

Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te 

vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd 
zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren 

gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 

6866 25-01-1825 

28-D 

Goslings Gosling Jans van beroep Zilversmid, Marcus Abraham Samuel van beroep Slager, Jong de Joseph van beroep 

Koopman en Levy Jonathan Joseph van beroep koopman alle te Dockum woonachtig Onderwerp: hun request om als 

debitanten voor de twee eerst vlgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen voor Dockum enz. enz. jaar 1825 (2) 

6401 

 

859-1+5 

10-10-1815 

Goslings Gosling staat vermeld met 4 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 Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 1  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 

uitmakende de Militie Cantons no. 1 en 2 enz. 1815 (2) Dossier (15) 

6870 18-03-1825 
11/3-A  

Goslings Gosling te Dockum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle 
Dockum jaar 1825 (3) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Goslings M. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 

worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 
toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

3599 16 

00-00-1865 

Goslings M.---- Zeilmaker & Co. te Harlingen, Stukken betrekkelijk de stoomsleepdienst van voornoemde van Harlingen 

naar de Noordzee, Vlieland, Terschelling, Ameland en het Nieuwediep.  Met het schip de Magnet, Een akte opgemaakt 
door Notaris Goslings M. te Harlingen verder genoemd Oppen van J. F.,   Jaar 1865 e.v. (11) 

6098 899 

17-09-1823    

Goslings Michiel, Hij wordt vermeld in een staat  als kandidaat voor de functie   Griffier bij het   Vredegerecht  enz. enz. 

jaar 1823 (2) 

8309 1110-1 

09-11-1840    

Goslings Michiel, Notaris te Harlingen  voor hem en grosse verleden enz. en bij beide akten Broek ten Leendert Pieter 

Lesage ernz. jaar 1840 (3) 

6097 752 en 768 

12-08-1823  
 

Goslings Michiewl 24 jaar, ,  Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de post van  

Griffier  in het vredegerecht Buitenpost enz. i.p.v.  Blecourt de Jan Johan  die benoemd is tot Notaris  te Veendam in de 
Provincie Groningen,  jaar 1823 (4)    

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Goslings Minne Jans, 297 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) 

6623 101-A 

08-01-1814 

Goslings O. (Oege) ---- Bergsma E. H. schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil 

dat de heeren  Goslings O. ( Oege) en Schonegevel T. (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. 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) 

6403 33 

20-01-1816 

Goslings O. (Oege) ---- Joha A. President van de Krijgsraad ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de werkzaamheden zouden spoedig afgelopen zijn ware het niet dat 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van  Dockum  een voorbeeld aan zijne eigene zoon Goslinga Siebe had 
gegeven welke ene zeer nadelige invloed enz. die ook te Amsterdam tijdens de organisatie enz. maar eensklaps verliet deze 

Amsterdam enz. jaar 1816 (3) 

6629 842 
01-07-1814 

Goslings O. (Oege) als Burgemeester benoemd voor de Stad Dokkum 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) 

6404  105 

28-02-1816 

Goslings O. (Oege) Burgemeester van de Stad Dockum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zedert minder dan één week eene verregaande poging tot moord heeft 
plaats gehad en twee diefstallen zijn gepleegd waarvan de daders tot nu toe niet bekend zijn en ter voorkoming van 

meerdere misdrijven is de navolgende schikking gemaakt met de Commanderende Officier van de Schutterij dat de enz. 
jaar 1816 (1) 

6413 18 

21-01-1817 

Goslings O. (Oege) Burgemeester van de Stad Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Werf van der Jan op de Fransche grenzen door de Marechaussee 

gearresteerd als Deserteur enz. jaar 1817 (1) 

6411 376 

11-11-1861 

Goslings O. (Oege) Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken enz. jaar 1816 (10 



6411 377 

12-11-1861 

Goslings O. (Oege) Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken  behelzende het Honorabel ontslag van de Kapitein Kommandant Joha A.  en Hoffman Peerlkamp P. als 2e 

Luitenant enz. jaar 1816 (1) 

6411 383 
27-11-1861 

Goslings O. (Oege) Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Militaire zaken  betreffende de Voordragt ter vervulling van vacerende Officiers plaatsen bij de Schutterij te Dokkum enz. 

jaar 1816  (3) 

8285 615-2, 9 

19-06-1840 

Goslings O. (Oege) de weduwe wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie 
Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Goslings O. (Oege) is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132 

6019 81 blz. 15 

05-02-1817 

Goslings O. (Oege) lid van het Gemeentebestuur der Stad Dockum , zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit 

document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   

Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  
Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten 

van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de 

Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6395 408 
30-04-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de organisatie der dienstdoende Schutterijen enz. jaar 1815 (1) 

6395 526 

24-05-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende nog ene vacante plaats in de Compagnie Schutters door het vertrek van Haakma Harmanus en hij draagd voor 
de heren Peerlkamp Petrus Hofman en Bakker Sijbrandus Klazes  enz. jaar 1815 (1) 

6396 560 

04-06-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende twee leden van de Schutterij en wel Beekmans Jacob en Becker Johann Gerhard Heinrich (geboren in het 

Graafschap Lingen in Pruissen)  deze hebben geweigerd enz. jaar 1815 (3) 

6396 619B 

23-06-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6397 649 

03-07-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Messent (Meffent?) H. zijn request in de aanslag van de Belasting enz. jaar 1815 (3) 

6397 651C 

03-07-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende de kosten van de kleding van de Officieren en Schutters met staten enz. jaar 1815 (2) 

6397 688A 

08-07-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken betreffende  dat in zijn stad ten hoogstens agt honderd manschappen gehuisvest kunnen 
worden en ongeveer 60 paarden enz. jaar 1815 (1) 

6399 772 

11-09-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de  dienstdoende Schutterijen enz. jaar 1815 (1) 

6400 

 

812 

02-10-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende   de persoon Pive Theodorus  enz. enz. jaar 1815 (1) 

6407 195 

02-05-1816 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Joha A. Capitein en Peerlkamp P. H.  2e Luitenant en Auditeur van hier 
naar elders zijn vertrokken dewelke de eerste geplaatst als Ontvanger der Belastingen te Franeker en de laatste Rector aan 

de Latijnsche Scholen te Haarlem en er wordt voorgedragen voor deze posten in de Schutterij  de heren Sinia R inse  

Houder van de Bank van Lening en  Ploegsma Albert Tjiepkes Slager, Schonegevel Pieter Kuiper Wolhandelaar, 
Sjoerdsma Pieter Foekes Geweezen Procureur en Posthuma Gerhardus Wijbes Openbaar Notaris enz. jaar 1816 (2) 

6401 

 

871-A 

20-09-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van  Dockum ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 
1815 (1) 

6640 527 

08-06-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de klagten die worden ingebracht door de Trekschippers varende van Dockum op Leeuwarden dat het schip 

van Groningen naar Stroobos komende vaak te laat is zodat zij enz. tevens een brief ondertekend door Alberda E. J. 
secretaris en voor Kopij conform Slooten van A. jaar 1815 (4) 

6644  798 

25-09-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Wust Christiaan ter inning van een bedrag ten behoeve van de Roomsch Catholijke armen omdat hij niet heeft 
betaald enz. jaar 1815 (2) 

6647  2 

04-01-1816 

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) 

6647 24 

07-01-1816 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een request van de Armvoogden dezer stad voor Hiddes Antje haar onderhoud en dat de Armvoogden niet kan 
worden verplicht enz. jaar 1816 (1) 

6648 50-C 

22-01-1816 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  om in de plaats van Assen van H. en 
Fockema IJ.  Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof Midicinae Doctor, 

Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement enz. jaar 1816 

(1) 

6415 51 
04-03-1817 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van Dokkum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Linses Edzer op heden alhier is overleden en geboren in 1572 en in leeven 

wonende binnen deze Stad enz. jaar 1817 (1) 

6669 415-e 
23-10-1817 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van Dokkum (treed af in het jaar 1818) staat op een document (met zijn 
Handtekening) aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven 



nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente 

Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6384 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 50 
03-06-1814 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester van Dokkum schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: werving 

van Soldaten ---- Beijer Tengbergen de G. A. 1e Luitenant belast met de algemene werving in Vriesland schrijft en 
ondertekend een document aan de Gouverneur van Vriesland dat door de Burgemeester Goslings O. enz. alsmede en brief 

voor den Sergeant Goeij de W?. G (aanwezig). op werving te Dokkum enz. jaar 1814 (5) 

6641  617 

11-07-1815 

Goslings O. (Oege) President Burgemeester, van de Stad Dokkum hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de terugzending van het request van Wüst Christiaan Koopman alhier dat de executoriale verkoping 
van de in beslag genomen goederen reeds heeft plaats gehad enz. jaar 1815 (1) 

6641  618 

17-07-1815 

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) 

6623 79 
05-01-1814 

Goslings O. (Oege) Schrijft en ondertekend een brief dat hij benevens de heren Schonegevel Taco,  Assen van Hotze en 
Vries de Jetse  Met het vertrouwen Vereerd te worden om tot Burgemeester van de Stad Dockum benoemd te worden enz. 

jaar 1814 (2) 

6623 157-158 

08-01-1814 

Goslings O. (Oege) staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum 

maken bij deze aan de Ingezetenen bekand  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. 
zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings Oege, Klaver Alle Fransen, Land Jan Pieter, Assen 

van Hotse en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de 

Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema 
Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2) 

6872 06-04-1825 

45-A 

Goslings O. (Oege)----Rekker Wieger Tjallings hij is Schatter van het Slagtvee in  Ee wegens zijn overlijden is voor de 

bestaande vacature voorgedragen Goslings G. J. enz. jaar 1825 (4) 

6385 139 
06-07-1814 

Goslings O. Goslings te Dockum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij 
den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

9126 812-5 

08-05-1879 

Goslings O. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Dokkum met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6) 

6622 2125 
00-12-1813 

Goslings Oege hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te 
kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. 

in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers 

voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht 
van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4) 

4635 B-1,  1 

01-03-1888 

Gosselaar B. Kapitein op de Anna, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens 

het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

4635 B-1,  1 
04-10-1887 

Gosselaar B. Kapitein op de Anna, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens 
het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

6709 36 deel 2  blz. 

23 
16-01-1822 

Gosselaar H. T. te Schoonerbeek, 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) 

9180 818 

05-05-1915 

Gossels Bertha,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9183 922 

06-06-1916 

Gossels Bertha,Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (5) 

9187 1341 

06-09-1918 

Gossels Henny vrouw van Woude van der J. , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9180 420 
05-03-1915 

Gossels Henny,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6630  1017B blz. 7 

22-08-1814 

Gossen Anne de weduwe staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

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

6630  1017A blz. 7 

22-08-1814 

Gossen Anne de weduwe wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der 

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

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

6840 13-A 
22-04-1824 

Gosses A. zijn weduwe A. J…….? een handgeschreven brief met haar handtekening en het verzoek tot een pensioen jaar 
1824 (2) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Gosses Alle Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6093 282 

07-04-1823 

Gosses Anne---- Munnik H.  Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp:  de verregaande feitelijke mishandeling 

van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat 
een man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz.  door den Brood Bakker,  Wieling Cornelis 

Ebeles  hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten  waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, 

daarin wordt ook genoemd als getuige  de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P.  die de commies 
beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne  ook vermeld een aantal van zijn 

aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga  Jetse Jans Veerschipper op Drachten van 

Leeuwarden,  de Tapper,  Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd,    alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de 
Kastelein  Gaastra Minne Sjoerds de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en 



Zilverkashouder,  Kalt Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder 

alle drie te Drachten, Nagtwagt  Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus  geen 

zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz.  jaar 1823 (8) 

6251 1049 
28-10-1814 

Gosses Antje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6276 1102-17 

18-12-1816 

Gosses Beert de weduwe,Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija 

opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog 

uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens 
genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

6001 656 

18-07-1815 

Gosses Eelke weduwe Klein Tjerk K. te Stavoren  een verzoek om vrijdom van verpondingop enige gebouwen aldaar enz.  

jaar 1815 (4) 

6247 609-K-v 
14-07-1814  

Gosses Eelke weduwe van  Klein Wiegers Tjerk Clazes een rekening ter hare  voordele wegens wasschen en herstel van 
Linnen enz.enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28) 

6257 410-6 

28-04-1815 

Gosses Frans, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de 
Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding 

van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier 

(17) 

6282 737-14 

07-07-1817 

Gosses Grietje, Bakkersche te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6257 410-14 

28-04-1815 

Gosses Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6251 1049 

28-10-1814 

Gosses Jan, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 

benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6261 900-3 
04-09-1815 

Gosses Joh. De weduwe, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier 
van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 

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

6252 1186-7 
29-11-1814 

Gosses Joh’s, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het 

besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6258 630-31 

17-04-1815 

Gosses Lieuwe,  Hoeksma A. Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum ontvangt   huur van ‘t raadhuis,  Geextrateerd 

uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor 
in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de 

kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg 

onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 
Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. 

enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

6632 1262,  
3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Gosses Ljibbe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 

ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6846 38-C 

28-06-1824 

Gosses Sienk (Sierks)-----Sienk Gosse zoon van Sienk Gosses en Bernardus Aukje een extract van de doopakte 07-05-

1789 Nederduits te Leeuwarden jaar 1824 (4) 

6251 1049 

28-10-1814 

Gosses Stintje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, 

benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6257 410-4 

28-04-1815 

Gosses Tietje 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 

Veenwouden met 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) 

6630  943 

01-08-1814 

Gosses Tjitske wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, 

tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma 

Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 
1814 (3) 

6020 178 

24-03-1817 

Gosset ….? 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) 

8207 898-17 

30-08-1839 

Gosset Abaham Nicolaas * 21-06-1810 Amsterdam, Fuselier 5e 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) 

8093 565-6 

00-00-1836 

Goszijke Georg Leopold Geb. Middelburg. Laatst gewoond hebbende te Heusden. Eerste luitenant 9-12-1836 Overleden 

te Weltevreden (Id) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6397 694 

29-07-1815 

Gothem Wachtmeester van de Rijdende Artillerie 3e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  

hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft 
ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6631  1114 

12e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Gotter H. wegens leverantie van  Wijn bij “t Nagtwagt onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst 

resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 



6631  1114 

13e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Gotter H., Wijn geleverd voor gebruik bij het Avondmaal en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de 

Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Gottme & Nolms te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 
namen (132) 

6397 670 

15-06-1815 

Gotya kapitein 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) 

6644  824 
30-09-1815 

Goubau d’Hovorst---- Repelaar van Driel O. Jonkheer en Goubau d’Hovorst Baron, worden vermeld in een document 
ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Commissariaat opgericht voor de Roomsch Catholieken enz. jaar 1815 (1) 

6004 880 
26-10-1815 

Goubau d’Hovorst----Maanen ….? van,  is benoemd tot Minister voor het departement van Justitie en de heer Jonkheer 
Repelaar van Driel O. tot Commissaris Generaal voor het Onderwijs en de heer Baron Goubau d’Hovorst tot Directeur 

generaal voor de zaken van de Catholijke Eeredienst enz. enz. jaar 18152) 

6416 150 

10-04-1817 

Gouda Pieter * 11-01-1789 Rotterdam wordt vermeld in een ondertekend document van de -Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Gouverneur van -riesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, 
behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand 

februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document 

heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon 
enz. jaar 1817 (3) 

9191 758 

15-06-1920 

Gouda, ---- Horst van der Tjitte, geb. 11-11-1895 Sneek,   thans Agent van Politie te Gouda, een staat van voordracht en 

hij aanvaard zijn functie door eedsaflegging als Veldwachter te Heerenveen enz. jaar 1920 (5) 

6424 609 
10-12-1817 

Goudberg Frans 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op 
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

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

6425 37 

20-01-1818 

Goudberg Frans Dirks in Kollumerland in dienst getreden hij staat vermeld op een Nominative Staat van Manschappen 

met 9 kolommen informatie uit de Provincie Vriesland die het zij door Overlijden, Desertie of andere omstandgheden op 

de 1e januari 1818 bij de onderstaande Militie Korpsen werkelijk ontbreken. Met een brief ondertekend door de 
Commissaris Generaal van Oorlog  aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (6) 

6278 194-5 

20-02-1817 

Goudberg Jan Jacobs Koemelker te Augsbuur met (13 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de 

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

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

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

6632 1279 

13-10-1814 

Goudberg Jan Jacobs, staat vermeld op 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) 

6406 175-1+8-9 

09-04-1816 

Goudberg Jan staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de 
Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  

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

6271 574-5 

06-07-1816 

Goudberg Joh’s Harmens, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve 
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6839 29-C 

09-04-1824 

Goudemond Gerrit Hendriks  en Goudemond Jan Hendriks, fuselier, worden  beschuldigd van mishandelingen  ten huize 

van Hoekstra Jouke Wijnouds en Venema Geeske Lykeles(7) 

6378 19 
06-12-1813 

Goudemond Gerrit Hendriks---- Everts A. (Arend). Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de 
Raad van Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij 

genegen zijn hun bloed op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2) 

6839 29-C 
09-04-1824 

Goudemond Jan Hendriks----Goudemond Gerrit Hendriks  en Goudemond Jan Hendriks, fuselier, worden  beschuldigd 
van mishandelingen  ten huize van Hoekstra Jouke Wijnouds en Venema Geeske Lykeles (7) jaar 1824 

5995 59 

23-01-1815 

Goudriaan A. ---- Zijlstra H. D. van beroep Aannemer te Franeker hij wordt beschuldigt van frauduleus waarop het 

metselwerk en reparatieen aan de Kapitale Zee Sluis genaamd de Noieuwe Zijlen  waar zig bevonden als opzigter 

(Conducteur) Kuijpers D.  en  en de Pikeur Nauta K. en de aannemer met desselfs borgt Boer de S. A. enz. verder vermeld 
Goudriaan A. T. Inspecteur Generaal,  jaar 1815 (5) 

5999 430-431 

06-05-1815 

Goudriaan A. F.  Inspecteur Generaal, betreft een geschreven missive te Kampen, een bestek en begroting van kosten enz. 

betreffende de herstelling en verzwaring van de Hoornsche en Serieper Dijken uitmaende een gedeelte der zuiddijkagie 
van den Eiland Terschelling enz. komt ook in voor Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef jaar 1815 (5) 

5995 36 en 59 

14-01-1815 

Goudriaan A. F. ---- Kuypers D. , (conducteur)  hij wordt genoemd als een  ontrouwe opzichter , een proces verbaal 

wegens frauduleus handelen, tevens genoemd Nauta Klaas (Pikeur)  en de Inspecteur Generaal Goudriaan A. F, de 
aannemer Boer de Sjoerd Aukes als Borg.,   Zijlstra H? D.enz. enz  jaar 1815 (14) 

5999 448 en  496  

10-05-1815 

Goudriaan A. F. ---- Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef betreft zijn verhuizing  naar Harlingen , Goudriaan A. F.  

Inspecteur Generaal, betreft een geschreven missive te Kampen,  gaat ook over een bestek en begroting voor de reparatie 

van Oud-woudumerzijl enz. enz. jaar 1815 (4) 

6021 220 

10-04-1817 

Goudriaan A. F. geschreven te Kampen betreft bestek en begrooting voor het leveren van stenen voor de zeeweringen op 

Terschelling enz. jaar 1817 (3) 

6020 180 

28-03-1817 

Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal , geschreven te Kampen een document betreffende bestek en begroting van kosten 

weegens enige noodzakelijke reparatien aan verscheidene in de oosthoek van Vriesland enz. jaar 1817 (3) 



6013 409 en 410 

11-07-1816  

Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal betreffende een begroting van kosten door Karsten C. J. W. Ingenieur en Chef 

wegens het repareren en onderhouden van de Groote Zeesluis bij Engwierum genaamd de Nieuwe Zijle enz. jaar 1816 (7) 

6011 300 

28-05-1816 

Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal enz.  betreft aanneming der verbreeding van de grote weg tussen het Noorder Linde 

Dijkje en de Rivier de Linde enz.  wordt verder genoemd de Ingenieur en Chef Karsten C. J. W.  jaar 1816 (3) 

6013 416 t/m 420, 
425 

13-07-1816  

Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal met als onderwerp diverse aanbestedingen en werken van de Waterstaat zoals b.v. de 
Sluis te Munnickezijl, het Palenhooft te Oostmahorn, de Statendijk te Oude Schoterzijl , de Pingjumer Brug enz. jaar 1816 

(13)) 

5997 283 
25-03-1815 

Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal met als onderwerp ontvangen hebende eene missive van voornoemde alhier te 
s’Gravenhage betreft de aanbesteding wegens reparatien en vernieuwingen aan de Havenhoofden van Harlingen  enz. jaar 

1815 (2) 

6016 684 

11-11-1816 

Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal te Kampen een rapport door de Ingenieuren Karsten C. J. W. en Tierens….? 

Betreffende de werken aan de bedijking op het eiland Terschelling enz. jaar 1816 (3) 

6022 306 

13-05-1817 

Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal te Kampen residerende met als onderwerp; de havenwerken te Stavoren met bestek 

en begroting van kosten wegens eenige vernieuwingen en reparatieen aan de havenwerken aldaar enz. jaar 1817 (3) 

6021 205 
04-04-1817 

Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal, geschreven te Kampen betreft bestek en begroting betreffende de werken aan het 
Landhis geocupieerd door den Regtbank van eerste aanleg. Enz. jaar 1817 (4) 

6001 698 

31-07-1815 

Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal, geschreven te kampen den 21e dezer met als onderwerp:  de aanbesteding van 

eenige voorzieningen aan een gedeelte des Zeeweringen  ten westen van de Stad Harlingen enz. Jaar 1815 (3) 

5999 477 
20-05-1815 

Goudriaan A. F.---- Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien aan de Nesserzijl en brug 
gelegen in en over de rivier de Boorne nabij Ackrum  mitsgaders aan de stenen boog genaamd de Burgwerderpijp  over het 

kanaal van. Leeuwarden naar Bolsward  en aan de Pinjumerbrug bij het Dorp Pingjum enz. op advies van de heer 

Inspecteur generaal Goudriaan A. F. enz. jaar 1815 (3) 

5999 478 
20-05-1815 

Goudriaan A. F.---- Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien aan de Stenen Boog of Onderzijl 
binnen de stad Dockum mitsgaders aan de Hoge of Klaarkamsterbrug gelegen over het kanaal van Leeuwarden naar 

Dockum enz. op advies van de heer Inspecteur generaal Goudriaan A. F. enz. jaar 1815 (3) 

5999 498 
25-05-1815 

Goudriaan A. F.---- Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien aan het palenhooft te 
Oostmahorn  enz. op advies van de heer Inspecteur generaal Goudriaan A. F. enz. jaar 1815 (3) 

5999 506 

27-05-1815 

Goudriaan A. F.---- Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien en vernieuwingen aan de 

Havenwerken van Stavoren  enz. op advies van de heer Inspecteur generaal Goudriaan A. F. enz. jaar 1815 (3) 

5999 511 
29-05-1815 

Goudriaan A. F.---- Peereboom J. Bz., Ingenieur en Chef met als onderwerp de reparatien aan de Nieuwe Zijlen  enz. op 
advies van de heer Inspecteur generaal Goudriaan A. F. enz. jaar 1815 (3) 

6021 218 

10-04-1817 

Goudriaan A. F. te Antwerpen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 

(3) totale lijst (22) 

5998 407 
29-04-1815 

Goudriaan A. F. van beroep Inspecteur Generaal met als onderwerp het bestek en voor de aanbesteding van de beplanting 
van de duinen op Ameland op rapport van de Heer Ingenieur en Chef van het provision de 7e district Peereboom J. Bz. 

Enz. jaar 1815 (2) 

6099 1039 

20-10-1823    

Goudriaan A. T. Inspecteur Generaal  van den Waterstaat  wiens functie overgaat op de Inspecteur Generaal  Blanken 

aangestreld voor de Waterstaat, de wegen, vaarten en verdere publieke werken enz.  voor het Armenwezen  en de 

Gevangenissen de heer Bye de J.  voor de Nationale Militie  en schutterijen  de Generaal Majoor Bosch van den J.  ziij zijn 

alle als administrateuren benoemd enz. enz.  jaar 1823 (5) 

6021 218 2e deel  
10-04-1817 

Goudriaan B. H. te Antwerpen,  Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 
(3) totale lijst (22) 

6830 6-A 

13-01-1824 

Goudriaan---- Wellenbergh P. (H.P.) Hoodfingenieur wordt vermeld in een door de Heer Goudriaan de Inspecteur 

Generaal Administrateur van den Waterstaat ondertekend brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn reis en 
verblijfkosten enz. jaar 1824 (2) 

6045 217 

06-04-1819 

Goudschaal H. (Hendrik) hij waren betrokken bij het onderzoek te Hemelum, Onderwerp Een onderzoek naar de staat en 

eventuele herstellingen van  de Hervormde Kerk  en het Kerkhof aldaar. Jaar 1819 ( 6) 

6077 997 
15-12-1821 

Goudschaal H. (Hendrik) hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet 
gedane onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde 

situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde van de 

rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde Gemeente van de 
Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) 

6641  616 

17-07-1815 

Goudschaal H. (Hendrik) Predikant en Jelles Sieger, Willems Jan en Bokkes Wigle van de Kerkenraad van het Hervormd 

Kerkgenootschap te Hemelum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat tijdens de Fransche 

Overheersing het onderhoud van Lands wege is opgehouden aan de Kerkgebouwen enz. jaar 1815 (2) 

6865 3-A 

22-01-1825 

Goudschaal H. (Hendrik) Predikant te Hemelum, Onderwerp zijn beroeping te enz. enz. jaar 1825 (4) 

6012 372 

28-06-1816 

Goudschaal H. (Hendrik) Predikant, Feenstraa G. Ulkes, Jong de Sybolt Ykes, Wilde de Jan Willems, Boustra Otte R. en 

Kuelen Ferdinant H. alle leden van de Kerkeraad  te Hemelum en Bakhuizen, dat het Kerkgebouw en de 
Predikantswoning  tijdens de franse overheersing  bouwvallig geworden zijn en verzoeken enz. enz. jaar 1816 (4) 

6853 14-A 

07-09-1824 

Goudschaal H. (Hendrik). Predikant te Hemelum o.a.een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1824 (4) 

8378 776/1 
09-08-1841 

Goudschen IJssel----- Steenbakkers langs de Goudschen IJssel de Maas en de Noord bij Dordrecht Onderwerp: Inlandse 
steensoorten en het klein formaat enz. jaar 1841 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Goudswaard Jan 283 is zijn volgnummer en Buitesluis (Oudbeijerland)  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) 

6388 65-66         14-

10-1814 

Gouham Thomas---- Scheltus Ludolph Jacobus Hendrik, Directeur der Posterijen te Dokkum, Een request door hem 

ondertekend dat hij gedesigneerd is als schutter aldaar maar wegens zijn functie en ook al omdat in de provincie Zeeland 

en Holland en anderen daarvan vrijgesteld voor den Landstorm enz. en hij wegens plichtsverzuim reeds verscheidene 
keren voor de schutterlijke krijgsraad is geciteerd enz. en hij heeft ook al de functie als Veldpostmeester bij het Engelsche 

leger aan het enz.  van de Luitenant Generaal Sir Gouham Thomas thans Lord Lijnedock genaamd enz. tevens een brief 



ook door hem ondertekend waarin vermeld Schik ….? Mevrouw en de heer Capitein Faber ….?  en de Heer Joha ….?  Die 

hij om hulp vraagt omdat hij bedreigd wordt met provoost straf en zijn huwelijk ook al enz. enz. jaar 1814 (11) 

9182 605 

05-04-1916 

Gouma Aaltje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

6381 135 
10-03-1814 

Gouma H. Sierts hij is één der ondertekenaars van de verklaring dat Koopm….Jan Alberts (zijkant document beschadigd 
bij achternaam) woonachtig te Munnikeburen vallende in de loting met nr. 48 thans niet in staat is om de reise te kunnen 

doen en dat hij veel sukkelende is enz. jaar 1814 (1) 

6034 398 
30-05-1818 

Gouma J. J. te Wolvega 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) 

6089 1194  

blz. 31+ 32       
23-12-1822 

Gouma Jelle Jans Eigenerfde te Nijholtwolde Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6101 1272 

10-12-1823 

Gouma Jelle Jans Raad van zetting van en bijschatter te Wolvega  wonende te Nijholtwolde , Hij is voorgedragen als 

Bijschatter der Belastingen te Noordwolde enz. jaar 1823 (4) 

6100  1215-31 

29-11-1823 

Gouma Jelle Jans, Eigenerfde te Nijeholtwolde, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 

Wovega  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Gouma Joh’s N., 65 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen 

(48) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Gouma Johannes N., 25 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest 

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 
van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6087 948-2 

11-10-1827 

Gouma Johs. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 

vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 
(3) totale dossier (9) 

6378 29 

07-12-1813 

Gouma K. N. ,  Hij is benoemd op vrijwillige basis tot commissaris  betreffende de vrijwillige giften , welke door de 

uittrekkende manschappen zullen worden genoten enz. jaar 1813 (4) 

6078 95-34 
25-01-1822 

Gouma Keimpe Nutters  Eigenerfde te Oldetrijne, hij staat in een document, als zetter der belastingen over 1822 in 
genoemde plaats ontvang Sonnega enz. enz. jaar 1822 (4) 

6089 1194  

blz. 31+ 32       
23-12-1822 

Gouma Keimpe Nutters Eigenerfde te Oldetrijne Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100  1215-31 

29-11-1823 

Gouma Keimpe Nutters Eigenerfde te Oldetrijne, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 

Sonnega in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

9186 548 
04-05-1918 

Gouma Meine, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

8308 1074-9 
29-10-1840 

Gouma N. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. 
jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Gouma N. G. te Scherpenzeel 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) 

6378 29 

07-12-1813 

Gouma N. J. ,  Hij is benoemd op vrijwillige basis tot commissaris  betreffende de vrijwillige giften , welke door de 

uittrekkende manschappen zullen worden genoten enz. jaar 1813 (4) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Gouma Nuttert Jans 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) 

8364 498/10, 13 

21-05-1841 

Gouma Nuttert Jans staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega 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) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Gouman Lodewijk Geb. Nieuwer Amstel, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal21-4-1836 Overleden te 

Soerabaja (Id) , wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt 
in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6) 

8314 286 

1211/19 
08-12-1840 

Gousma Engeland Kapitein op de Friends jaar 1840 

7977 147-4 

10-02-1837 

Gousset van Heel Marinus Elisa---- Rompel Fredericus Franciscus, er zijn 3 procesverbalen van de uitslag der gezegde 

naziening opgemaakt waar uit blijkt dat door den Ontvanger Gousset van Heel Marinus Elisa over de tijdvakken van1juni 
1834 tot enz. en ten 2e dat door den waarnemend ontvanger Hoek Bent Cornelis over de tijdvakken van enz. ten 3e  Haer 

van der Philip Maurits enz. jaar 1837 (6) 

6631  1114 

2e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Gouthier Mej. 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)  



6093 308 

12-04-1823 

Gouvernementhuis binnen Leeuwarden, Onderwerp; Begroting van Kosten wegens voorzieningen  in de sluitng van enz. 

enz.  verder een verdeling van de verdieoingen en kamers met name genoemd enz. jaar 1823 (5) 

6096 702 

31-07-1823    

Gouvernementsgebouw----Dijk van B. H., aannemer , Onderwerp: buitengewone reparatien  aan het Gouvernemets 

gebouw te Leeuwarden enz. jaar 1823 (1) 

6084 678 en 679 
16-07-1822 

Gouvernementshuis---- Bestek en Conditien wegens enige reparatien aan het Gouvenementshuis te Leeuwarden tevens 
een Begrooting van Kosten met lakzegel van  Ministerie van Binnenlandsche zaken en Waterstaat (14) 

8363 459/1  

00-00-1841 

Gouvernementshuis te Leeuwarden een aanbesteding voor onderhoud  jaar 1841 (32) 

6646 936 
28-11-1815 

Gouverneur M. is Schoolopziener geworden in het 5e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling  met vele 
scholen genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7) 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Gouverneur M. te Beetserzwaag 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 blz. 20 

22-01-1818 

Gouverneur M. te Groningen Predikant Classis van Groningen 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 

Gouverneur M. te Groningen Secundi 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) 

6655  399 blz. 6 
29-08-1816 

Gouverneur M. te Groningen, 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 18 
06-02-1824 

Gouverneur M. te Groningen, 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 

Gouverneur M. te Groningen, 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) 

8280 517-11,  

34-36 

19-05-1840 

Gouwenaar T. te Joure wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der 

kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden 
wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Gouwentak Frans 268 is zijn volgnummer en Delft 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) 

6421 419 

15-09-1817 

Gouwinga Hendrik wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen welke  overeenkomstig 

het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den dienstder nationale Militie zijn ontslagen met 7 
kolommen informatie over de persoon, ondertekend door de Luitenant Colonel Comm Infanterie Bat. Nat. Mil. no. 3  Rost 

van Tonningen enz. jaar 1817 (3) 

8359 377/28, 2 

19-04-1841 

Govaerts Jonkheer Robert 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) 

6382 28 

30-03-1814 

Goverds Sjieuwke---- Ruurds Wiebren , een extract van 24-07-1812 uit het trouw register van de Gereformeerde gemeente 

van Dockum dat hij getrouwd is 2 februari 1806 wonende te Stavoren met Goverds Sjieuwke te Dockum enz. jaar 1814 
(1) 

9180 420 

05-03-1915 

Goverts Froukje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6830 18-A blz. 45 
21-01-1824 

Goverts H. G. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6424 609 
10-12-1817 

Goverts Hein Paulus 66 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 1 wordt hij vermeld op 
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Goverts Jan nr. 62 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative 

Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de 

Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier 
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Goverts L. S. wonende in wijk B. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Goverts Lolke Sytzes te Workum staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 

van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 
Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 



6871 22-03-1825 

11/5-C 

Goverts Lolle Sytzes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale 

Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 

(2)  (dossier 5) 

6382 29 
00-04-1814 

Goverts Sjieuwke zij ondertekend haar request dat haar man Fellinga Wiebren Ruurds, in de maand  november 1813 van 
het Oorlogsschip Evers is terug gekomen na omtrent 2 jaren  enz. enz. dat zij in zeer armoedige omstandigheden 

verkerende doodat haar man gedurende zijn dienst niets aan hen heeft kunnen geven enz. enz. en dat hij nu weer bij de 

Koopvaardijschipper Kooystra Jacob Bode  enz. enz.  jaar 1814 (2) 

6864 51-D 
05-01-1825 

Goyants J. B.    Medecine Docter te ’s Hertogenbosch , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. 
enz.  jaar 1825 (2) 

6713 1 

00-00-1823 

Goyarts J. B. Med. Doctor te Den Bosch , Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de ProvinciesNoord 

Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, 
Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7) 

6840 36-A  

blz. 15 
22-04-1824 

Goyenga H. W. Kuiper van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 
kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8083 177, 374/20 

17-04-1838 

Goyenga van Gjalt Pieters Nijkerk Schipper * Leeuwarden 46 j. jaar 1838 

6243 167, 5 

10-03-1814 

Gozen Klaas dewelke uit het Gevangen huis te Leeuwarden was uitgebroken en door den Veldwagter en den Bode weer 

wierd overgebragt naar Leeuwarden, komt voor in een document van de Commissaris in het Arrondissement van 

Leeuwarden en wordt vermeld in een document wegens het betalen van genoemde zaken en hetgeen nog betaald moet 
worden aan voornoemde persoon op de kosten van Bestuur van Hardegarijp gedurende het dienstjaar van 1813 enz. jaar 

1814 (3) 

5997 307 

31-03-1815 

Gozens Klaas is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  

een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) 
gevangenen nummer  16 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ǽngwirden 

Gozes J. B. Gz. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ǽngwirden in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Bolsward 

Gozes J. B. Gz. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Bolsward 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 (2) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Sneek 

Gozes J. B. Gz. te Amsterdam 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) 

6086 894 
30-09-1822 

Gozewijn Arend Landeigenaar te Haarlem, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op de  gebouwde en 
ongebouwde eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19) 

6414 37 

17-02-1817 

Goёtharts Ch. ondertekend  als  2e Col. President der raad van Administratie der 8 Afdeling Infanterie een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de Staat van Kleding en Equipement verstrekt enz. 
jaar 1817  (6) 

6415 53 

03-03-1817 

Goёtharts Ch. ondertekend  als  2e Col. President der raad van Administratie der 8 Afdeling Infanterie een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de Staat  enz. jaar 1817  (6) 

6424 593 
29-11-1817 

Graad de A.  Luitenant Adjudant is benoemd en aangesteld in voornoemde functie/rang en staat vermeld in een document 
Wij Willem, bij de gratiue Gods, Koning der Nederlanden, Prins vanb Oranje-Nassau enz. enz. jaar 1817 (3) 

6397 662 

13-07-1815 

Graad de A. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 
vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en 

verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6422 499 

17-10-1817 

Graad de Ane Jaar woonplaats Lemmer 23 staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a Nijeholt de 

Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
de voordracht van enige personen tot Officieren  van enige Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding 

welk Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6) 

6420 349 
11-08-1817 

Graad de Dirk---- Steeg van der Jurk Roelofs en Weerda Gerrit Jellis beide plaatsvervangers, alsmede Wieleman Pieter 
Johannes  (Loteling)  welke alhier voor de militairen dienst onbekwaam zijn gevonden en waarvan hiernevens de attesten 

van onbekwaamheid zijn bijgevoegd (deze attesten zijn aanwezig in dit dossier) ook zijn de personen Graad de Dirk en 

Jong de Maarten Stoffels wegens hun lengte (is vermeld) onbekwaam voor de Artillerie zijn enz. jaar 1817 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Graad de Fred’k Dirks 130 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie No. 1  wordt hij 

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

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

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

6422 458 1e 

Bataillon 

06-10-1817 

Graad de Frederik Derks staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e 

afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen 
dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3) 

6425 37 

20-01-1818 

Graad de Fredrik Dirk plaatsvervanger voor Kroodsma Benjamin Hans in Wanswerd in dienst getreden hij staat vermeld 

op een Nominative Staat van Manschappen met 9 kolommen informatie uit de Provincie Vriesland die het zij door 
Overlijden, Desertie of andere omstandgheden op de 1e januari 1818 bij de onderstaande Militie Korpsen werkelijk 

ontbreken. Met een brief ondertekend door de Commissaris Generaal van Oorlog  aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (6) 

6418 248-C 1e bat  
11e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Graad de Frerik * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat 

met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 

1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 



6262 952-15 

28-09-1815 

Graad de Jan heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten 

worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge 

enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Graad de T. D. 691 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) 

7999 565-1  
08-06-1837 

Graadt Cornelis Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te Nijmegen. Flankeur27-6-1836 Overleden te Soerabaja (Id) , 
wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de 

overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6) 

8379 792-3 
12-08-1841 

Graaf  de Lammert Mr. Bakker te Blija, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp;  een request 
betreffende een procesverbaal  van de 19e juni  wegens te laat vervoer van Zeep door de schippers van Blija Bakker 

Kornelis  en Dijk van Gosse  ook vermeld de ontvangers van de harde zeep Wijsma J. H. te Marrum en de Graaf  L. A. te 

Blija , een dossier met formulieren van o.a. in en uitgaande regten en accijnsen, ook het procesverbaal is aanwezig 
opgemaakt door de Bekeurders Leeman Elias Philippus en Eisma Djurre  beide ondertekenen diverse stukken enz. jaar 

1841 (14) 

8379 792-3 
12-08-1841 

Graaf  L. A.---- Graaf  de Lammert Mr. Bakker te Blija, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp;  een 
request betreffende een procesverbaal  van de 19e juni  wegens te laat vervoer van Zeep door de schippers van Blija 

Bakker Kornelis  en Dijk van Gosse  ook vermeld de ontvangers van de harde zeep Wijsma J. H. te Marrum en de Graaf  

L. A. te Blija , een dossier met formulieren van o.a. in en uitgaande regten en accijnsen, ook het procesverbaal is aanwezig 

opgemaakt door de Bekeurders Leeman Elias Philippus en Eisma Djurre  beide ondertekenen diverse stukken enz. jaar 

1841 (14) 

6379 84 en 85 

17-01-1814 

Graaf ….?  van den---- Limburg Styrum van Otto den Generaal Grave commanderende het 8e Territoriaale Militaire 

Devisie te Groningen enz.onderwerp: een geschikt officier voor de provisionele waarneming enz. ook genoemd Dury ….? 
Inspecteur Generaal der Cavallery, de Baron Sweerts de Landas ….? Als Generaal Majoor, den Luitenant Colonel van den 

Graaf ….? Als Luitenant Colonel van het 18e Bataillon Infanterie te Groningen  enz.  jaar 1814 (3) 

9187 908 
06-07-1918 

Graaf de  Meindert Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland jaar 
1918 (1) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 25-v 

17-07-1839 

Graaf de A. A. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag 

enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

9189 1087 

13-09-1919 

Graaf de A.---- Velsink G. en Graaf de A. te Sneek ,een handgeschreven brief met hun handtekening, verzoeken een 

vergunning tot slootdemping met een tekening (Blauwdruk) van de situatie,  jaar 1919 (10) 

8375 716-3_1P 

22-07-1841 

Graaf de Aaltje Jans 27-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging 

en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

3700 37-B 

04-02-1836 

Graaf de Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven 

zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van 

vrijstelling tot opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

6401 
 

860-1-3+4 
31-10-1815 

Graaf de Ane 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 31-v 

17-07-1839 

Graaf de Arjen A. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag 

enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8380 839-1 
25-08-1841 

Graaf de Arjen Arjens---- Keilman Klaas en Graaf de Arjen Arjens worden vermeld in een ondertekend document van de 
Ontvanger voor de registratie betreffende tot invordering van boete enz. jaar 1841 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Graaf de B. A. 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 

1817 (5) 

9186 548 
04-05-1918 

Graaf de Bernardus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Graaf de Bouwe Arjens 214  Bolsward 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) 

6382 79 nr. 28 

31-03-1814 

Graaf de Bouwe, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 

manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de 

datum van Desertie jaar 1814 (5) 

5997 307 

31-03-1815 

Graaf de Cornelis  is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen 

en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) 

gevangenen nummer  46 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Graaf de Cornelis S., 9 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) 



6422 496 depot no. 

1 

14-10-1817 

Graaf de D. G. Oostdongerradeel staat in een door de door de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e 

Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen gedateerd aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

dat hij met de Fuselier Veenstra G. te doen toekomen negen verlofpassen bestemd voor o.a. eerstgenoemde enz. jaar 1817 

(2) 

8280 517-11, 21 

lijst 2 

19-05-1840 

Graaf de D. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, 
jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6424 609 

10-12-1817 

Graaf de Dirk Gelts 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld 

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

brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Graaf de Dirk Gelts 546 Ternaard 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 
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke 

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

1841 (7) 

8385 929/1 

20-09-1841 

Graaf de E. aanneer te Heerenveen, betreft en betaling wegens werk aan de gevangenis enz. jaar 1841 (1) 

9181 1645 

03-09-1915 

Graaf de Eelkje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Graaf de Eit? Dirks 142 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van 

hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden 
en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om 

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

6013 399 

08-07-1816 

Graaf de Harmans,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben 

onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

6087 948-5 

11-10-1827 

Graaf de Hotze B. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 

vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 

(3) totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Graaf de Hotze B., 30 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest 

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 

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

8308 1087-11, 9 

03-11-1840 

Graaf de Jacob Geerts loteling van 1839 staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen in de positie van 

ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october enz jaar 1840  (5) 

8280 526-3, 2 
21-05-1840 

Graaf de Jacob Hendriks te Schoterland staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene 
paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, 

overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (4) 

6271 586-5 
01-07-1816 

Graaf de Jacob Jans moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. 

No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 

gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6830 24-A-d 

20-01-1824 

Graaf de Jacob Lieuwes Zwartverwer te Oldeboorn staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. 

jaar 1824 (5) 

3576 61-a 
14-10-1828  

Graaf de Jacob van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer 
naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland 

enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 

handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart 
door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Graaf de Jakob Jans , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den 

Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk 
met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6393 183 

18-03-1815 

Graaf de Jan Baukes komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen 

vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  

Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk 
en met spoed enz. Jaar 1815 (3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Graaf de Jan Boukes 187 Workum 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) 

6252 1176-8 
06-12-1814 

Graaf de Jan Jansen voor geleverd Brood: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd 
over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

3700 37-B 

04-02-1836 

Graaf de Jan Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven 

zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van 

vrijstelling tot opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3700 37-C 

04-02-1837 

Graaf de Jan Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 44 der kinderen van de Gemeente Utingeradeel 

opgegeven zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien 

van vrijstelling tot opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

6644  799  
nrs.104-118 

Graaf de Jan te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig 
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een 



25-09-1815 gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen 

van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete 

lijsten (7) 

9183 1731 
05-12-1916 

Graaf de Jan, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

3698 A-17 

08-10-1828 

Graaf de Jelle Sanus, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Graaf de Johannes, 241 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) 

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Graaf de Johannes, Ruiter,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 

aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

8297 849/16 
105 

25-08-1840 

Graaf de Klaas Baukes Akkrum Schipper op de Twee Gebroeders jaar 1840 

8197 697-16_2 
09-07-1839 

Graaf de Klaas Baukes wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de 
depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de 

Gemeente enz. jaar 1839 (4) 

8280 525-A, 2 

2-12 
16-05-1840 

Graaf de Klaas Udens hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van 

de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet 
bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst 

zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4) 

6383 56 
02-04-1814 

Graaf de L. jr. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der 
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in 

het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

3700 37-B 

04-02-1836 

Graaf de Lieuwe Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven 

zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van 
vrijstelling tot opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3700 37-C 

04-02-1837 

Graaf de Lieuwe Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 44 der kinderen van de Gemeente Utingeradeel 

opgegeven zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien 
van vrijstelling tot opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

8376 

 

747/12 

31-07-1841 

Graaf de M.  Surnumerair ter postkantore te  Leeuwarden  jaar 1841 (5) 

9181 1645 
03-09-1915 

Graaf de Marijke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

8257 74/14 
25-30 

21-01-1840 

Graaf de Matthijs 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) 

9182 285/22 
07-02-1916 

Graaf de Meindert Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

9184 442 

10-04-1917 

Graaf de Meindert te Leeuwarden-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland 

Nieuw Kruisland jaar 1917 (2) 

9189 1400 
28-11-1919 

Graaf de Mindert Leeuwarden Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel jaar 1919 (2) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 11 
06-02-1824 

Graaf de N. te Bloemendaal, 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 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Graaf de P. H. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à 

Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 

de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Graaf de P. H. te Utingeradeel 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 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) 

8285 615-2, 38 
19-06-1840 

Graaf de P. te Hantum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn 

en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en 

door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8280 526-1, 38 

22-05-1840 

Graaf de P. te Westdongeradeel 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 Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit 
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

6871 28-03-1825 
54/1-C 

Graaf de Peter Jans, de Grietman van Westdongeradeel deelt mede dat er in zijn gemeente geen persoon zoals hiervoor 
genoemd bestaat maar wel een Pier Jans de Graaf Onderwerp: dat hij niet is opgekomen in de militie enz. jaar 125 (3) 

9180 642 

07-04-1915 

Graaf de Petrus Joannes Hubertus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 

bestemming jaar1915 (3) 



5673 

 

111 

Blz.  9 

22-03-1900 

Graaf de Petrus te Murmerwoude een verklaring van Gedeputeerde Staten van Friesland  getekend door Witteveen J. N. 

als waarnemend Commissaris der Koningin in Friesland dat eerstgenoemde Gezagvoerder van de Stoomboot “Sophia” 

geen vergunning is verleend om enz. enz. jaar 1900 (1) 

6871 28-03-1825 
54/1-C 

Graaf de Pier Jans---- Graaf de Peter Jans, de Grietman van Westdongeradeel deelt mede dat er in zijn gemeente geen 
persoon zoals hiervoor genoemd bestaat maar wel een Pier Jans de Graaf Onderwerp: dat hij niet is opgekomen in de 

militie enz. jaar 125 (3) 

9183 1731 

05-12-1916 

Graaf de Pieter , Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

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

6870 15-03-1825 

34-C  

Graaf de Pieter Jans, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie 

Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben 

vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. 
opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Graaf de Pieter S., 124 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Graaf de Pieter S., 2 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Graaf de Pieter Siebrand 317 Terschelling 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 Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

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

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

9180 42 
07-01-1915 

Graaf de Renze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (2) 

6277 30-9 
09-01-1817 

Graaf de Rintje S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte 

der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier 

(19) 

9182 24 
06-01-1916 

Graaf de Rinze,  Komt voor op een  document (blz.2) 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) 

9184 1031 

01-08-1917 

Graaf de Rinze, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

9187 890 

04-07-1918 

Graaf de Rinze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

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

8308 2086-13 

01-11-1840 

Graaf de Ruurd Jentjes staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het 

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

jaar 1840 (1) dossier (5) 

6261 900-2 

04-09-1815 

Graaf de Ruurd S., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

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

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

6424 584 
02-12-1817 

Graaf de S. 36 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

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

3698 A-17 

08-10-1828 

Graaf de Sane Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 
1828 (4) 

6840 36-A  

blz. 43 

22-04-1824 

Graaf de Sikke F. Werkman 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) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Graaf de T. F. , 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) 

6303 532-h 

30-08-1823 

Graaf de Trijntje Geerts zich ook noemende Trijntje Pieters verder geboorteplaats enz. enz.  zij staat vermeld op een staat 

van opgezonden bedelaars naar   Ommerschans enz. jaar 1823 (3) 

6866 04-02-1825 
25-B 

Graaf de Trijntje---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) , de Grietman van het Bildt schrijft een brief aan de Gouveneur dat 
hem schriftelijk door een der ingezetenen van Oude Bildtzijl te kennis is gegeven dat een zwervelinge genaamd Graaf de 

Trijntje te Deinum te huis behorende dat zij in een onmenswaardige toestand enz. en dat er maatregelen genomen moet 

worden enz. en het blijkt dat zij uit ommerschand is gedeserteerd en dat zij behoort teruggezonden te worden enz. (4) 

8375 724-1 

24-07-1841 

Graaf de Trijntje Johannes---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, Grietman van 

Menaldumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Onderstandsdomicilie van de 

bedelaars Kolonist Graaf de Trijntje Johannes  enz. jaar 1841 (3) 

8225  1245-8a 
31-40 

Graaf de Trijntje weduwe van L. Scriu….. staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals 
geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo 



07-12-1839 verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 

December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6303 538 

08-11-1823 

Graaf de Trijntje, wordt vermeld op een document genaamd Opgave der voorgevallen  Mutatien  in het personeel = 

bewoners in de Ommerschans aanwezig zoals gedeserteerd en in Ommerschans geborene , voor zoo verre de provincie 
Vriesland betreft loopende voor de maand September 1823 enz. jaar 1823 (2) 

8308 1070-8 

236-278 

28-10-1840 

Graaf de U. R. te Oosterend 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 7>> 

27-08-1839 

Graaf de U. R. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van 

achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6830 18-A blz. 37 
21-01-1824 

Graaf de Wiebe A. te Gaast 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) 

6254 188-2 
23-02-1815 

Graaf de Willem Aukes, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum 
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. 

enz. jaar 1815 (5) 

8375 716-3_1P 
22-07-1841 

Graaf de Willem Jans 27-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging 

en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

9134 1081-31 
14-04-1883 

Graaf de Willem te Heerenveen ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

9126 1043-31 

1879/1880 

Graaf de Willem te Heerenveen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 

1879 (3 

6671 54 blz. 13 
22-01-1818 

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

van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) 

dossier (24) 

6655  399 blz. 3 

29-08-1816 

Graaf J. W. te Zevenhuizen, 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) 

6086 829-v 
07-09-1822 

Graaf Limburgh Stirum van Albert Dominiucus * 16-01-1788 te Leeuwarden, staat vermeld op een document; voordracht 
van personen ter vervulling van de post Ontvanger der Registratie enz.  i.p.v. Beekkerk Haye overleden een document met 

10 kolommen info. Enz. jaar 1822 (3) 

6041 891 
14-12-1818 

Graaf Pieter 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 Haarlem de heer 

Schmidt J. H.   jaar 1818 (3) 

6840 36-A  
blz. 26 

22-04-1824 

Graaf Roelof Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga 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 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6279 211 
25-02-1817   

Graaf S. de , Kannonnier thans met verlof te Veenwouden  heeft gedane opgave in waarheid bestaan  alsmede de repartitie 
bij welke hij aangeslagen is en dat hij daavan is vrijgesteld, de Grietman van Dantumadeel schrijft dan ook om de 

invordering te staken enz. jaar 1817 (1) 

6383 115 
20-04-1814 

Graaf van de ….? Luitenant Colonel Commanderende het 12e Bataillon Infanterie van Lignes hij wordt genoemd in een 
brief ondertekend door Jones ….? Capitein bij de Landstorm, onderwerp; zijn tractement enz. jaar 1814 (1) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Graaf van de Arend 93 is zijn volgnummer en Heinenoord 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) 

6418 248-D  
09-06-1817 

Graaf van de Sjouke * Bolsward staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef 
van het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen 

welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den 

Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Graaf van der Willem 99 is zijn volgnummer en  Hazerswoude 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) 

6076 921 

27-11-1821 

Graaf van Limburg Stirum A. D. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger 

Particulier te Heerenveen vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6) 

6093 325 

17-04-1823   

Graaf van Limburg Stirum Albert Dominicus hij is benoemd tot Ontvanger der Zegel registratie enz. enz. i.p.v. de 

overleden heer Beekkerk Haye  jaar 1823 (3) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Graaff de Baukje kind van Graaff de Joh’s Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde 

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

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

Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 



8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Graaff de Baukje kind van Graaff de Johannes , Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement 

voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Graaff de Jacobus Joseph kind van Graaff de Joh’s Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van 

verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in 

de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de 

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

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Graaff de Jacobus Joseph kind van Graaff de Johannes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is 

het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement 

voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_2c 
22-07-1841 

Graaff de Joh’s Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van 
naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 
1841 (7) 

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Graaff de Johannes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt 

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

betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van 

de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Graaff de Leeuwe kind van Graaff de Johannes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het 

Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement 

voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_2c 
22-07-1841 

Graaff de Lieuwe kind van Graaff de Joh’s Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde 
wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie 

Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands 
Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Graaff de Maaike kind van Graaff de Joh’s Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde 

wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie 

Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands 

Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3C 
22-07-184 1 

Graaff de Maaike kind van Graaff de Johannes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het 
Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement 

voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Graaff de Sjoerdje kind van Graaff de Joh’s Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde 

wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie 

Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands 

Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3C 

22-07-184 1 

Graaff de Sjoerdje kind van Graaff de Johannes , Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het 

Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement 

voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

6671 54 deel 2 
blz. 8 

22-01-1818 

Graaff J. U. te Zevenhuizen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid 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) 

6417 211 
15-05-1817 

Graaff van der Sjouke 15 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  
Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6) 

9181 1751 

06-10-1915 

Graafhuis Doris,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

9184 1031 
01-08-1917 

Graafhuis Doris, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

6038 716 

24-09-1818 

Graafland Cornelia (Jonkvrouwe) Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij 

zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van 
Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde 

bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van den Briel de Heer Lit van H. te Geervliet,  jaar 1818 (3) 

6253 28 blz.4 
04-01-1815 

Graafsma Folkert Rintje, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één 
honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter 

vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

6711 248 blz. 3 

07-09-1822 

Graafsma Folkert Rintjes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

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

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



6101 1311  

16-12-1823 

Graafsma Folkert Rintjes te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 

Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  

en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

6830 18-A blz. 2 
21-01-1824 

Graafsma Johannes J. te Dedgum 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 (2) dossier (45) 

8308 1070-8 
408-450 

28-10-1840 

Graafsma R. F. te Makkum 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 5 
27-08-1839 

Graafsma R. F. te Makkum 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) 

9187 735 

07-06-1918 

Graafsma Riemke gehuwd met Boomstra Doede, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten 

(blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte 
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9182 441 

08-03-1916 

Graafsma Sipke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

6711 248 blz. 4 
07-09-1822 

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

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

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

9183 756 
03-05-1916 

Graafsma Wijtze,  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) 

9183 756 
03-05-1916 

Graafsma Ysbrand met vrouw,  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) 

8363 476/15 

00-00-1841 

Graafsma, Hylke, Hobma Trijntje M., weduwe Hylke Graafsma , dossier met een handgeschreven brief met haar 

handtekening jaar 1841 (7) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Graafstal Casper, 716 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) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Graafstal Jacob, 4 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling 

Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van 

Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom 
aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4) 

6417 176 

1e Bataillon 
22-04-1817 

Graafstra Auke Wiegers ook vermeld als Ouke Walles is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 

kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en 
ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de 

provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar 

werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

6417 176 

1e Bataillon 

22-04-1817 

Graafstra Oukes Walles ook vermeld als Auke Wiegers 1 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 

kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en 

ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de 
provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar 

werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

6276 1102-11  

18-12-1816 

Graafstra Pieter W.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum 

opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog 
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens 

genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

8280  517-11, 42 
19-05-1840 

Graafstra T. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van 

Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen 
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

9180 330-22 

17-02-1915 

Graag de Meindert Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915  (4) 

6868 21-02-1825 
2-A 

Graanmolen----  Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen) de 
Hoop te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten 

Geffen van Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie 

ondertekenen het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8) 

6868 21-02-1825 

2-A 

Graanmolen----  Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen) de 

Hoop te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten 

Geffen van Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie 
ondertekenen het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8) 

6424 584 

02-12-1817 

Graansma J. 25 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 

1817 (5) 



6418 255-B 

01-06-1817 

Graansma Jan 495 Dragten 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) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Graanstra Fopke Johane hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te 

kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de 

vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn 
ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den 

Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20) 

6285 1247- 73 

18-12-1817 

Graanstra Gurbe Tjeerds,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude 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) 

6084 691 

20-07-1822 

Graanstra H. (Hermannus) Dominee te Scharnegoutum en Loinga een request dat hij door byzondere lichamelijke 

zwakheid dat door zijn geneesheer bekrachtigd is enz. jaar 1822 (2) 

6628 809 

30-05-1814 

Graanstra H. (Hermannus) Predicant van Scharnegoutum---- Ykema  R. J.  Schout van de gemeente Nijland schrijft en 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffendede achterstallige Tractementen der Predikanten 

Wilhelmy H. (Hermannus), Graanstra H. (Hermannus), Boer de L. M. (Lambertus Martens) enz. jaar 1814 (3) 

6083 579 
15-06-1822 

Graanstra H. (Hermannus) Predikant te Scharnegoutum & Loienga dat hij wegens ongeneeslijke lichaamsgebreken en 
toenemende  niet in staat is om enz. enz.  zwakte  zodoende verzoekt hij om eem pensioen om niet te vervallen in armoede 

enz. jaar 1822 (3) 

6096 588 
01-07-1823   

Graanstra H. (Hermannus), Predikant te Scharnegoutum en  Loinga gaat met Emiraat met een jaarlijks pensioen van fl. 
500.=  jaar 1823 (2) 

6254 144 

04-02-1815 

Graanstra Harmanus Tjipkes  wegens enz. Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te doene 

uitgaven van  de Gemeente Oudega enz. Jaar 1815 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Graanstra Hermanus te Nieuwland 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) 

8384 907/13 

13-09-1841 

Graanstra Sjoukje Hanzes te Drachten weduwe van Pel Klaas Pieters 

8359 372-12 

16-04-1841 

Graanstra Sjoukje Hanzes weduwe van wijlen de gepensioneerde Ontvanger Pel H. M. te Dragten zij valt niet in de termen 

van uitsluiting van Pensioen enz. jaar 1841 (3) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Graat de Frederik Dirk 216 Leeuwarden 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 Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

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

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

9921 12 

19-10-1882 

Graat Th. Nachtwacht te Franeker 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) 

7999 565-1  
08-06-1837 

Graatsma Dominicus Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Kanonnier Vóór of op 9-5-1836 
Overleden te Ngawie (Madioen) (Id) , wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en 

Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 

68 overlijdens (6) 

6864 26/1-C no. 7  
07-01-1825 

Graatsma Dominicus te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 
extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Graatsma Haitze 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)  

9187 1644 
06-11-1918 

Grabal Adrianus Theodorus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

9180 642 
07-04-1915 

Grabal Adrianus Theodorus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming 

jaar1915 (3) 

9180 1054 

05-06-1915 

Grabol?  Antonius Theodorus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

9187 1114 

07-08-1918 

Grabowsky Stanislawa gehuwd met Kamstra A. , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten 

(blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte 
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Grades Willem 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) 

6840 36-A  

blz. 43 
22-04-1824 

Graef Fedde S.  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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Graf de Cornelis S., 229 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) 



9187 1114 

07-08-1918 

Grafhorst Jochum, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

6870 09-03-1825 
16-A 

Grafstra Pieter Wiegers---- Lubberts Taeke te Leeuwarden, Onderwerp een antwoord op een request met een klacht van 
hem, volgens mondeling bericht van Grafstra Pieter Wiegers de schipper wonende te Oud Bildt Zijl behoort de Snik aan 

Lubberts Taeke en wordt door hem bevaren zij voor vragt of eigen negotie waarvan de winst tussen hen wordt verdeeld 

enz. enz. jaar 1825 (3) 

6626 487  blz. 13 
07-04-1814 

Grafstra Wieger Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de 
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag 

van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e 

en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24) 

6406 164 

06-04-1816 

Graft Conrad---- Graft Fredrik Coenraad plaatsvervanger van Duijff Jan Dirks er wordt onder de aandag t van de 

Gouverneur van Vriesland gebracht dat eerstgenoemde een Deserteur is en op den 29e maart uit de Caserne van zijn Corps 

is vermist en er is aanwezig een extraxt uit het het Stamboek van de gedeserteerde  waaruit blijkt dat hij zoon is van Graft 
Conrad en Brussen Maria   en geboren te Swiermunde op enz. en verder zijn signalement enz. jaar 1816 (3) 

6407 194 

01-05-1816 

Graft Fredrik Coenraad---- Eidsma J. A. (Johannes Ageus) President Burgemeester van Hindelopen ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Graft Fredrik Coenraad plaatsvervanger 
van Duif Jan Dirks loteling in de Militie enz. jaar 1816 (1)   

6406 164 

06-04-1816 

Graft Fredrik Coenraad plaatsvervanger van Duijff Jan Dirks er wordt onder de aandag t van de Gouverneur van Vriesland 

gebracht dat eerstgenoemde een Deserteur is en op den 29e maart uit de Caserne van zijn Corps is vermist en er is 

aanwezig een extraxt uit het het Stamboek van de gedeserteerde  waaruit blijkt dat hij zoon is van Graft Conrad en Brussen 
Maria   en geboren te Swiermunde op enz. en verder zijn signalement enz. jaar 1816 (3) 

8309 1106-14 

09-11-1840 

Grafthuis Eppe en Dijk Frouke Jans staan vermeld als in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. 

volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de 
Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18) 

8309 1106-14 

09-11-1840 

Grafthuis Lambertus Eppes * 22-02-1821 Delfzijl zoon van Grafthuis Eppe en Dijk Frouke Jans in een Nominative Staat 

met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale 

Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet 
zijn opgekomen is vertrokken met het schip Holland met als Kapitein Nanning….? enz. jaar 1840 (7) dossier (18) 

8088 254, 

465/22 
11-05-1838 

Graham J. Engeland Schipper op de Jessie jaar 1838 

8201 785/9 

Bladzijde 3 

07-05-1839 

Graham J. Kapitein is met zijn schip de Jessie te Helvoet op 3 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) 

8315 254  

1231/13 

14-12-1840 

Graham J. Rotterdam Kapitein op de May Flower jaar 1840 

8195 661/16, 254 
28-06-1839 

Graham J. Rotterdam/Friesl. Schip de Jessie jaar 1839 

8223 1199/11,  

254 
23-11-1839 

Graham Joh. Rotterdam Kapitein op de Rebecca jaar 1839 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Gramsma Jan, 541 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Gramsma Meindert, 41 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 22-03-1825 
11/1-C 

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

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Gramsma Tettje wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4) 

8224 1219-11 

29-11-1839 

Grand  Le  H. M. gewezen Sergeant Majoor van de thans ontbonden 1e afd. Mobiele Vriesche Schutterij wonende te 

Leeuwarden strekkende om als Visiteur bij de Rijksbelastingen te worden benoemd enz. jaar 1839 (4) 

8348 138/7  

 232/504 

Grand le  Heiman Mozes  te Leeuwarden,  Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat 

van kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn  handtekening jaar 1841 (12) 

8379 800-9 

16-08-1841 

Grand le Heiman Mozes te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt aan Zijne 

Majesteit om een andere betrekking omdat hij wegens een samenloop van omstandigheden enz. enz. jaar 1841 (3) 

8383 894/22 

09-09-1841 

Grand Le Heiman Mozes, een handgeschreven brief met zijn handtekening,    hij  solliciteerd naar de functie van 

Deurwaarder  te Sneek enz. enz. jaar 1841 (2) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Grand le Heiman, 497 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) 

8308 1087-10 

03-11-1840 

Grand le M. S. 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) 

8308 1087-10 
03-11-1840 

Grand le S. M. 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) 

6094 372 

02-05-1823   

Grandchamp---- 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) 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Grant ….? Rotterdam/Friesl. Schip de Grace 

6397 662 

13-07-1815 

Gras D. J. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 
vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en 

verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6395 513 
25-05-1815 

Gras D. J. van Sneek hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden 
ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst 

van 12 ondertekenaars jaar 1815 (3) 

8308 1074-9 
29-10-1840 

Gras H. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. 
jaar 1840 (5) 

6281 583- 153 

05-06-1817 

Gras Hendrik Simons, Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 

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

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

6424 584 

02-12-1817 

Gras J. J. 5 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Gras Joh’nes Jochems 475 Stavoren 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

Gras S. L. te Birdaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 

1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 12-v 

17-07-1839 

Gras Sybren Kuitjens te Birdaard wonende 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) 

6870 15-03-1825 

34-C  

Gras Uilke Jeremias, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie 

Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben 

vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. 

opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6) 

9725 Deel 2  

18-09-1888 

Grasdijk ….?Franekeradeel Kapitein op de Confiance 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 1888 (2) 

6046 357, 365 
24-05-1819 

Grasma Bodes Jans----- 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 (33) 

6057 263 

12-05-1820 

Grasma Bodes Jans---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweeden hij is Kapitein komende van Lands Krona van 

het gezonken schip de Hoffnung een geschreven brief ondertekend door Zeilenga E. A. die gemachtigd is om de geborgen 

goederen van genoemd schip volgens procuratie van Trip Herman Notaris te Groningen, ook genoemd de secretaris 
Fenenga R. H. die een brief schrijft en ondertekend tevens als getuigen Wilkens Theodorus en Hommes Reinier, ook 

genoemd Akkermans Marten Symons Executeur en Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te ternaard en alhier als 

getuige  enz. Jaar 1820 (8) 

6054 29 

11-01-1820 

Grasma Bodes Jans.---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den 

Logementhouder  Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de  Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de 

driemaster de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen 



ondertekend door Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een 

notarieele akte van Notaris Trip Herman  te Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit 

stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), 

Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820 (4) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 8>> 

17-09-1839 

Grasma J. J. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter 

de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6867 12-02-1825 
18-A 

Grasma J. J. van beroep Schatter van het Slachtvee Ontvang Ternaard en Nes heeft te kennen gegeven dat wegens de 
uitgestrektheid van deze districten enz. maar dat de schatter van het Slachtvee ontvang Nijkerk (Fr) de heer Swetser J. wil 

wel begunstigd worden met het ontvang Nes enz. jaar 1825 (3) 

6251 1073 
30-10-1814 

Grasma J. J.,  voor geleverde Winkelwaren voor de Armen in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document 
Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 

1813  Jaar 1814 (4) 

6854 22-A 
23-09-1824 

Grasma Jan Janzen  te Ternaard , Hij wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn benoeming als Rijksambtenaar kennis te doen 
dragen  en na de eedsaflegging de nodige instructies zullen ontvangen jaar 1824 (3) 

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Grasman Jan Jurjen de weduwe, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding 

van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter 

vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

9183 922 

06-06-1916 

Grassmid Freerk, Komt voor op een  document  (blz.4)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

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

6101 1315 

18-12-1823 

Grasveld S. S. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 

mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

6264 1190 

06-12-1815 

Grasveld S. S.---- Lieuwe M. S?. , Kornelis W. K. en Grasveld S. S. zij schrijven en ondertekenen een brief aan de 

gouveneur dat het in het dorp Oldeboorn  de gewoonte was om 8 maal per jaar rond te gaan voor de armen zoals in 1810 

en daarvoor, maar in 1811 is dat minder geworden en is er een schuld ontstaan enz. verder vinden zij dat het dorp  geheel 
in het verval zal gaan, de vaarten worden onbruikbaar  en bomen en heggen om het Kerkhof greien  wild enz. enz. jaar 

1815 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Grasveld S. S. te Oldeboorn hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

6077 1015 

18-12-1821 

Grasveld S. S., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan 

Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze 
overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn 

op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er 

één is enz. jaar 1821 (9) 

6089 1206 
28-12-1822 

Grasveld S?. S. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de 
eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de 

jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8) 

6252 1199 
01-12-1814 

Grasveld Sjouke Sijmens , Hij ondertekend mede een brief met als onderwerp;  dat zij allen Eigenerfde Ingezetenen van 
den Dorpe Haskerdijken zijn en Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk voornaam Landeigenaar van 

HaskerdijkenDat bij de samenstelling de nieuwe gemeenten tijdens het Fransche bewind het voormelde dorp is betrokken  

onder Oldeboorn en dat de inkomsten van de dorpsgoederen aan de gemeentkas zijn vervallen enz. enz.  zij verzoeken dan 
ook dat enz. enz. jaar 1814 (4) 

6078 95-24 

25-01-1822 

Grasveld Sjouke Symens Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Oldeboorn enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 22    
23-12-1822 

Grasveld Sjouke Symens te Haskerdijken Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 
Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100  1215-22 

29-11-1823 

Grasveld Sjouke Symens te Haskerdijken, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 

Oldeboorn  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. 
(48) 

5982 1781 

28-12-1813 

Grasvelder E en Sipkes W. van Amsterdam vertrokken naar Harlingen  en Leeuwarden de ontvanger generaal Vriesland 

enz. enz. ter invordering  van hun verschuldigde indirecte belastingen  jaar 1813 (1) 

5982 1781 
28-12-1813 

Grasvelder E. en Sipkes W.  van Amsterdam vertrokken naar Harlingen en Leeuwarden onderwerp; invordering hunne 
belasting enz. jaar 1813 (1) 

6383 97     

23-04-1814 

Gratama [Rodenhuis Imkje geboren Gratama] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt 

wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 

1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, 

Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6096 579-b 

01-07-1823   

Gratama ….? De Bewaarder der Hypotheken, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur dat het voor hem 

een eer is dat hij benoemd wordt als Lid van de Kommissie van Administratie over het huis van reclusie en tuchtiging in 
Leeuwarden maar dat hij vanwege zijn zeer werkzaam en gewichtige post daarvoor moet bedanken enz. jaar 1823 (1) 

6872 05-04-1825 

51-C 

Gratama A. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der 

stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5) 

8211 991/14 
26-09-1839 

Gratama A. te Leewarden van beroep: heeft een Kalkbranderij, komt voor op een staat van requesten om Vrijdom van 
Accijns op de Turf krachtens de wet enz. jaar 1839 (5) 

9126 812-1 

08-05-1879 

Gratama Gajus Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Leeuwarden met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 

(6) 

5711 48 
29-03-1899 

Gratama Gebroeders Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, maatschappelijk uitgifte van 
aandelen van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.= jaar 1899 , 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) 

6872 01-04-1825 

1-A 

Gratama Hendrik hij is aangesteld als Vrederegter in het Kanton Dokkum in plaats van Witteveen J. die overleden is. Jaar 

1825 (3) 



6866 25-01-1825 

13-A en 14-A 

Gratama Hendrik Mr., 30 jaar oud hij staat vermeld op een lijst tot voordracht ter vervulling van de post als Vrederechter 

te Dockum door het overlijden van Mr. Jouwert Witteveen enz. met een kolom van zijn voormalige en tegenwoordige 

Qualiteiten zijn woonplaats en aanmerkingen , jaar 1825 (6) 

6848 1-A  
13-07-1824 

Gratama Hendrik,--- Huber Lambertus Johannes, Notaris te Sneek..Onderwerp Voordracht tot benoeming als Vrederechter 
in het Kanton Dronrijp, met op en aanmerkingen en bedenkingen worden ook in genoemd, Gratama Hendrik, Hylaridus 

Wierd Pieters, en Olivier Sipke Tiedes te Dronrijp, jaar 1824 (5) 

8257  68/2 

20-01-1840 

Gratama P. te Leeuwarden  staat vermeld op een document Extract uit het register der resolutien van de minister van 

financiën betreffende zijn borgtogt tot zekerheid enz. jaar 1840 (4) 

6095 488 

10-06-1823   

Gratama T. ---- Vitringa Coulon,   Feddes C. C. , Mulier G. N. en Risselada T.  Waren benoemd tot leden der Commissie 

van adm.  Huis van Reclusie enz. enz. maar hebben bedankt daarvoor in de plaats zijn benoemd Alberda E.  Vrederechter, 

Tromp T. S.  lid van de rechtbank, Gratama T. bewaarder  der Hypotheken  en  Klomp A. Rentenier jaar 1823 (4) 

8382 864/1 
01-09-1841 

Gratama T. bewaarder der Hypotheken, hij bevind zig in ziekelijke toestand enz. jaar 1841 (1) 

9180 420 

05-03-1915 

Gratama T. in leven gehuwd met Hofstra Fokje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven 

ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 
bestemming jaar1915 (3) 

6068 190 

06-03-1821 

Gratama Tjepke---- Kolde Reneman Dodonius Pierius van, een afschrift van een gepasserd Koopcontract tussen hem en 

Gratama Tjepke  Ontvanger der Domeinen te Leeuwarden dat onderhandsch is verkocht een stukje grond Lang 21 ellen 5 
palmen, 1 duim en 9 strepen /zeven enzestig Roeden en Breed 8 ellen, 4 palmen, 7 duimen en 8 strepen  / 26 voeten enz. 

jaar 1821 (11) 

8296  837/7 

21-08-1840 

Gratama, 16 eigenaren van panden in Dokkum  (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben 

aangegeven . 
Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der 

Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Gratema Andries, 304 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) 

6258 630-34 
17-04-1815 

Gratema Folkert wegens   leverantie ontvangt hij fl.   enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de 
Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. 

Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. 

Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van 
de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder 

van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk 

een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

6034 398 

30-05-1818 

Gratema J. 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) 

6830 18-A blz. 44 
21-01-1824 

Gratema Renske te Pingjum 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Gratema S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Gratema Seerp, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 

(2)  alles (13) 

6047 379 

03-06-1819 

Gratema Tjepke  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Gratema Tjepke hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

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

6034 398 
30-05-1818 

Gratema Tjepke te Almenum 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 

Gratema Tjepke, 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) 

8364 499-13 

22-05-1841 

Gratema,     Meer  S. R. van der, Schipper, Procesverbaal, onderwerp, een aanvaring en de kosten daaruit aan de brug te 

Kiestrazijl, wordt ook in genoemd  de Sluis Brugwachter T. S. Bramsma, Gratema, 22-05-1841 (5) 

6006 980 
18-12-1815 

Gratiaen ….?  en Mal?ise ….?  worden  benoemd tot Inspecteures bij de Generale Thesaurie verder wordt genoemd 
Westplate  J. A.   jaar 1815 (1) 

6071 481 

16-06-1821 

Gratiaen J. ---- Hoop de A.  Adjunct Inspecteur bij de  Generale Thesaurie enz. hij wordt benoemd als Inspecteur bij de 

Generale Thesaurie enz. i.p.v. Gratiaen J.  die is overleden  en den Commies van Staat Jonkheer Six tot Oterleek W. thans 

geatt. Enz. enz. jaar 1821 (1) 

8225  1245-8b   51-

60      07-12-

1839 

Grausema? M.  x Walon Regina staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte 

datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve 

onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 
1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

8225  1245-8b   51-

60      07-12-
1839 

Grausma Wijts B. staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de 

Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie 
Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de 

termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6840 36-A  

blz. 17 

Grauwstra H. J. van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 



22-04-1824 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  

blz. 17 
22-04-1824 

Grauwstra J. H. Boer van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard 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 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6261 900-3 

04-09-1815 

Grave de A. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6020 139 

04-03-1817 

Grave van Guillaume Gustafe Fredric 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 Den Briel de heer Lit van H.  enz. jaar 1817 (3) 

6066 
 

44 
17-01-1821 

Grave van Limburg Stierum---- Martens Jacobus Johannes in een handgeschreven brief het volgende :  voorheen en wel in 
den jare 1793 tot 1801 Tamboer en Korporaal  gediend bij en onder het regiment Oranje Gelderland   gecommandeerd 

door de Heer Collonel  Grave van Limburg Stierum  en naderhand  onder het 2e Battaillon vierde halve brigade en in den 

jare 1793 en 1794  2 kampagnes  bijgewoond  en sinds 1801 in Bolsward woonachtig en nu als Koopman en Mr. 
Kledermaker en nu reeds boven de 40 jaar oud  als sergeant bij de Schutterij aldaar , en hij bij zijn huisvrouw 1 dochter en 

10 zoons achtereenvolge heeft verwekt  waarvan de 10e zoon op 23-12-1820 is geboren en waarvan nog 9 welgeschapen 

en veelbelovende zoons  in leven zijn enz. enz. enz. en hij vraagd dan ook een toelage enz. enz. jaar 1821 (4)- 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 11 

Grave van Stierum ….? 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 (11) gehele 
dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47) 

5995 37 

14-01-1815 

Grave, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in 

gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit 
vermeld is. Jaar 1815  (12) 

6424 609 

10-12-1817 

Gravenaar P. H. 47 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op 

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

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

6626 487  blz. 1  

07-04-1814 

Graver Jan Janzen 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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Gravestein A. F. M., Kuilenburg is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 

Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 

Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 

Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot 

Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8) 

6645  896 
08-11-1815 

Graveur L. S. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te 

voornoemd enz. jaar 1815 (4) 

8315 254                 
1231/13 

14-12-1840 

Gray George Amsterdam Schipper op de John & Anne jaar 1840 

9725 Deel 2  

22-08-1892 

Gre….? Th. Wonseradeel Kapitein op de Menelaus 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 1892 (2) 

6050 689 

25-09-1819  

Greaner J.---- Storey G.G. Koopman te Amsterdam met ene Greaner J.  particulier op 19-02-1817 in de herberg “ 

Benthem” te Leeuwarde van een partij manifacturen uit Engeland  welke door de schipper Ark van der Jan , enz. enz. enz. 
ook de deurwaarder Gerbenson wordt genoemd  jaar 1819 (4) 

6078 75 

19-01-1822 

Greaves W. H. ---- Slichter P., Veen & Cardinaal, Huidecoper & zoon, Horstman A. & Co., Watering D. & M. C., 

Greaves W. H. en Nalop E. J. hebben gemachtigd Barend Visser & zoon te Halingen tot reclame hunne goederen 

afgeladen te Amsterdam per het Engelsch schip de Arke bestemd naar Londen  op den Eiland Ameland gestrand en dan 
worden de goederen genoemd enz. jaar 1822 (2) 

8375 708-5_20 

20-07-1841 

Greben (Greber?) S. J. de weduwe te Grouw staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8204 841/17, 282 

17-08-1839 

Greben Gerben J. van beroep Grofsmid hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen 

de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  

(3) 

3596 Map 37 

00-00-1868 

Greben Gerben Jurjens---- Es van Michiel  en Greben Gerben Jurjens  beide Stoomboot Ondernemers te Grouw, Stukken 

betrekkeijk de Stoombootdienst van voornoemden tusschen Grouw-Leeuwarden en Grouw Sneek ook de reglementen en 

Tarieven zijn aanwezig.  jaar 1866 (20)  

9465 Deel 1,  5 

03-04-1866 

Greben Gerben Jurjens---- Greben Jurjen Gerbens te Grouw als vader en voogd over Greben Gerben Jurjens een 

Stoombootdienst  van Grouw naar Leeuwarden  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  

Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen 
van vertrek enz. jaar 1866 (6) 

9465 Deel 1,  5 

03-04-1866 

Greben Gerben Jurjens---- Greben Jurjen Gerbens te Grouw als vader en voogd over Greben Gerben Jurjens een 

Stoombootdienst  van Grouw naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  

Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen 
van vertrek enz. jaar 1866 (6) 



3596 Map 20 

00-00-1866 

Greben Gerben Jurjens te Grouw Stoomboot Ondernemer, Es van Michiel  samen concessionarissen van: Betreffende de 

Stoombootdienst van hem tusschen Grouw-Leeuwarden en Grouw Sneek  jaar 1866 (11) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1 
17-07-1839 

Greben H. te Wirdum 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) 

9465 Deel 1,  6 

03-04-1866 

Greben J. G. te Grouw een Stoombootdienst  van Leeuwarden op Grouw, hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (6) 

3583 20 en 21 

28-09-1871 

Greben J. G. te Grouw Schip de  Grouw  wordt vermeld op een document  Staat houdende opgavevan de verleende 

vergunningen  tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland 

bevaren enz. jaar 1871 (7) 

3600 2 
03-02-1873 

Greben J. G. te Grouw Schip de  Grouw, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde 
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 

(14) 

3600 3 
13-03-1874 

Greben J. G. te Grouw Schip de  Grouw, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde 
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 

(13) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 1 

17-07-1839 

Greben J. te Wirdum 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Greben Jurjen Gerbens 27 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van 

hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden 
en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om 

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

9465 Deel 1,  5 
03-04-1866 

Greben Jurjen Gerbens te Grouw als vader en voogd over Greben Gerben Jurjens een Stoombootdienst  van Grouw naar 
Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding 

van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (6) 

9465 Deel 1,  5 

03-04-1866 

Greben Jurjen Gerbens te Grouw als vader en voogd over Greben Gerben Jurjens een Stoombootdienst  van Grouw naar 

Leeuwarden  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met 
vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (6) 

8280 526-1, 20 

22-05-1840 

Greben S. J. te Idaarderadeel 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 Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8204 841/17, 282 

17-08-1839 

Greben Sjoerd J. van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen 

de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  
(3) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 16-v 
17-07-1839 

Grebens D. M. te Nijkerk 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) 

6627 584, 1-2, 16 

30-04-1814 

Grebens Sijke wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

6840 36-A  
blz. 42 

22-04-1824 

Greber Gerben J?. Grofsmid 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) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Greber S. J. te Grouw 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) 

6080 283 

20-03-1822 

Grebon Gerben J. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn 

handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg 

slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling 
enz. enz. jaar 1822 (6) 

6394 234 

06-03-1815 

Gredent (Present?) Cornelis Oenes (Uit hoofde van doofheid afgekeurd) staat vermeld in een document van personen van 

de Gemeente Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde 
enz. jaar 1815 (3) 

9189 1259+1281 

27-10-1919 

Greebe O. (Onno) zijn benoeming tot Burgemeester van Idaarderadeel jaar 1919 (4) 

5993 959 
28-11-1814 

Greefkes Jan de weduwe wonende te Makkumen staat vermeld in een document met verzoek aan de Gouveneur dat de 
belasting wegens achterstallige betaling de meubelen van hem mag verkopen enz. jaar 1814 (1) 

8088 254, 465/22 

11-05-1838 

Green John Engeland Schipper op de Betsy en op de Sylvanus jaar 1838 

6709 36 deel 1 
blz. 6 

16-01-1822 

Greeve de W. H. 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) 

6636 134 

12-02-1815 

Greeveling H?.  Schout van de Gemeente Sint Johannesga ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffendede Dorps QAdministratie van de Dorpe Rottum wegens de verkoop van land  enz. jaar 1815 (1) 

6683 2 deel 1 
Blz. 10 

04-01-1819 

Greeven A. W. (Mr.) Ouderling te Zwolle 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) 

8164 132/14, 286 

05-02-1839 

Greeven D. D. Schip de Wietzina 

6709 36 deel 2  blz. 
18 

16-01-1822 

Greeven H. W. (Mr.) te Zwolle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 

Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. 

Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle 
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6671 54 blz. 12 

22-01-1818 

Greeven W. te Kuilenburg 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) 

6709 36 deel 1 
blz. 6 

16-01-1822 

Greeven W. te Kuilenburg 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. 7 

06-02-1824 

Greeven W. te Kuilenburg, 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 

Greeven W. te Kuilenburg, 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) 

8384 907-16 
13-09-1841 

Greeves J. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , 
Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

6671 54 deel 2 

blz. 6 
22-01-1818 

Greevink H. te Nijmegen Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Ouderlingt 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) 

9921 34 

19-10-1882 

Grefe Ernst Henri,  Inspecteur van Politie te Sneek 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

26 

16-01-1822 

Gregoor S. te Overijssel 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 15 

22-01-1818 

Gregoor S. te Zwolle Praeses Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document 
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

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

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

6671 54 deel 2 
blz. 3 

22-01-1818 

Gregoor S. te Zwolle Predikant Classis van Zwolle 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. 3 

14-02-1816 

Gregoor S. te Zwolle 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 3 

04-01-1819 

Gregoor S. te Zwolle 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. 16 

04-01-1819 

Gregoor S. te Zwolle 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. 

17 
16-01-1822 

Gregoor S. te Zwolle, 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 

Gregoor S. te zwolle, 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) 

9184 27 
08-01-1917 

Gregor Herman, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Greidanis S. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

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



6383 96     

23-04-1814 

Greidanus [Houtsma Petronelle geboren Greidanus] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt 

wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 

1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, 

Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6683 2 deel 1 

Blz. 8 

04-01-1819 

Greidanus A. Predikant te Zuidzijpe 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 11 

04-01-1819 

Greidanus A. te Zuidzijpe 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. 11 

06-02-1824 

Greidanus A. te Zuidzijpe, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk 

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

6709 36 deel 2  blz. 

11 

16-01-1822 

Greidanus A. te Zuidzijpe, 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) 

8280  517-11, 48 

19-05-1840 

Greidanus B. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

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

zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

8375 708-5_18a 

20-07-1841 

Greidanus IJ. S. te Cubaard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. 

(Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische 
dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 18 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Greidanus IJ. S. te Cubaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 
ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 18 

19-06-1840 

Greidanus IJ. S. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel 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 (6) 

6045 287 

27-04-1819 

Greidanus J.  hij was verre de de minst bekwame sollicitant naar de vacante post in de school van Oosterend , de 

schoolopziener Visser H. W. C. A. schrijft deze brief met handtekening jaar 1819 (2) 

6041 868 
01-12-1818 

Greidanus J. J. ,  ---- Jong de C. C.  en Vries de J. G.  en Poutsma J. gewezen Scout, Adjunkt  Schout en Secrearis der 
Gemeente Tjallebert Onderwerp dat zij opmaken een  Nieuw Releve der Landerijen in 1815 er worden genoemd 

Greidanus J. J. ,  Terwisga L.H.B?. , Kalsbeek Oldrik Hotses,  Roeden van Tjeerd Geerts,  Jong de T. W.  enz. jaar 1818 

(4) 

6047 417 

21-06-1819 

Greidanus J. J. en  Terwisga L. H. B.  en  Roeden van Tjeerd Geerts  en Vries de J. G. en Jong de P. W. zij ondertekenen 

een brief betreffende beloning van hun werk als zetter enz. enz. jaar 1819 (2) 

9186 10 

03-01-1918 

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

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 (6) 

9186 10 

03-01-1918 

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

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 (6) 

6252 1265 

23-12-1814 

Greidanus Jelle Petrus Jacobus  , ---- Terwisga van Scheltinga Titus van beroep Klerk , Hij schrijft en tekent een brief  met 

als onderwerp de te hoge aanslag  dat hij uit hoofde van zijn bezittingen gelijk wordt gesteld als een Notaris enz.  met als 

bijlage een aantal namen zoals de Notarissen  Jacobus Jelle Petrus , Vries de Douwe beide te Heerenveen en Bouwmeester 
Hendrik  Rentenier te Heerenveen en Greidanus Jelle Petrus Jacobus  met vermelding van bedragen jaar 1814 (4) 

6100 1087 

04-11-1823 

Greidanus Jentje Sybes 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) 

6050 683 

24-09-1819  

Greidanus Jentje Sybes Onderwijzer te Burgwerd een document van het vergelijkende examen  enz. enz. jaar 1819 (1) 

6833 9-A blz. 12 
09-02-1824 

Greidanus Jentje Sybes te Burgwerd, 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 met vermelding van bedragen enz. Jaar 

1824 (4) dossier (31) 

6099 1066 

31-10-1823 

Greidanus Jentje Sybes, 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) 

6381 171-B   
22-03-1814 

Greidanus Joh’s Sijbes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie 
Canton Dronrijp die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6406 175- 

1+10-11 
09-04-1816 

Greidanus Joh’s Sipkes staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 

Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? 
aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e 

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



6286 50 / 49 

18-12-1817 

Greidanus Joh’s.    ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de 

voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de 

Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens 

een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de 
Wintermaand 1809  , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen jaar 1817 (33) 

6100  1215-23  

29-11-1823 

Greidanus Johanes Jacobus, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Tjallebert in 1823 die 

dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6089 1194 blz. 23    
23-12-1822 

Greidanus Johannes Jacobus te Tjalleberd Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 
Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6872 06-04-1825 

82-A 

Greidanus Johannes Jacobus te Tjalleberd staat vermeld in een document dat hij als schatter voor de belasting op het 

personeel dienst 1823 resp. benoemd, beedigd en werkzaam geweest is enz. jaar 1825 (6) 

6078 95-25 
25-01-1822 

Greidanus Johannes Jacobus te Tjalleberd,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 
plaats ontvang Tjalleberd enz. enz. jaar 1822 (2) 

6382 24 

28-03-1814 

Greidanus Johannes Sybes, de Schout van de Gemeente Tzum schrijft aan de Commissaris Generaal van Vriesland dat 

eerstgenoemde oud 23 jaar is en hij woont sedert 1½ jaar onder de Dorpe Tzum en hij bij de loting der Landmilitie het nr. 
619 heeft getrokken enz. maar dat Greidanus Johannes Sybes zig heeft beklaagd omdat zijn vader hem ook al had 

aangeeven in Dronrijp enz. enz. jaar 1814 (2) 

8308 1070-8 
279-321 

28-10-1840 

Greidanus K. IJ. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan 

de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag 

der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 9 

27-08-1839 

Greidanus K. Y. te Wommels 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Greidanus Karst Jacobs 72 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van 

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

en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om 
afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

8280 526-1, 36 

22-05-1840 

Greidanus P. 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 Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie 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) 

6000 569 blz. 6 

14-06-1815 

Greidanus Petrus rector der Latijnsche school te Harlingen onderwerp; zijn tractement van van drie honderd guldens, jaar 

1815 (1) 

6009 163-1,4. 
09-03-1816 

Greidanus Petrus Rector Latijnsche school te Harlingen een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan den 
Latijnsche Scholen van Harlingen ondertekend door de Burgemeester Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) der stad  jaar 1816 

(2) 

6028 782 
04-11-1817 

Greidanus Petrus Ymtes te Mantgum,  aldaar benoemd als schoolmeester jaar 1817 (1) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Greidanus S.  te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere 

binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )    

8386 949/36 

20-09-1841 

Greidanus S. e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 

(3) 

8386 949/6-1 

25-09-1841 

Greidanus S. te  Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de 

uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2) 

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Greidanus S. te Leeuwarden als uitvoerder 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) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Greidanus S. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker 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) 

8280 526-1, 1 

22-05-1840 

Greidanus S. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij  Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 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) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Greidanus S. 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, 11 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Greidanus S. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel 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, 12 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Greidanus S. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Gemeente Franeker  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, 23 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Greidanus S. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 23 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Greidanus S. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Greidanus S. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Greidanus S. 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, 8 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Greidanus S. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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) 

8350 170-7 

18-02-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden het betreft een geretourneerde Acte van Borgtocht van 24 september 1840 enz. jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 36 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Greidanus S. 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, 36 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Greidanus S. 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) 

8375 708-5_22 

20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) 

die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal 

de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 
Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_8 

20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus 

Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. 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) 

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( 

Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen 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) 

8375 708-5_11 

20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) 

Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_23a 

20-07-1841 

Greidanus S. 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) 

8375 708-5_25b 
20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36a 
20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 

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

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 
in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36c 

20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 
in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_6a 

20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. 

A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende 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) 

8375 708-5_12 
20-07-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en 
Wethouders 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Greidanus S. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Het Bildt 

Greidanus S. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt 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 (4) Gehele provincie (122) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        

            deel  

Greidanus S. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ferwerde-      
         radeel 

Greidanus S. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwarde- 
          radeel 

Greidanus S. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        madeel 

Greidanus S. te Leeuwarden 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Tietjerkste- 

         radeel 

Greidanus S. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Franeker 

Greidanus S. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  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) 

8285 615-2, 6-2 19-
06-1840 

Greidanus S. te Leeuwarden 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) 

8285 615-2, 8-1 

19-06-1840 

Greidanus S. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van 

Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met  5 kolommen 
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2,  

11-1, 2 
19-06-1840 

Greidanus S. 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 Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en 

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

8280 526-1, 36 

22-05-1840 

Greidanus S. 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 Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie 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, 23 

22-05-1840 

Greidanus S. 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) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Greidanus S. 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 

Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 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) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke 

dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 ) 

8386 949/11 
20-09-1841 

Greidanus S. te Leeuwarden, , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere 
binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  

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

8386 949/23 

20-09-1841 

Greidanus S. 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 Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de 
maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8285 615-2, 23,1 

19-06-1840 

Greidanus S. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van 

Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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) 

6095 538 

24-06-1823   

Greidanus te Burgwerd , Schoolonderwijzer hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen aldaar jaar 1823 (4) 

8375 708-5_23b 

20-07-1841 

Greidanus 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) 

8375 708-5_33a 

20-07-1841 

Greidanus te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. 

P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van 

de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hennaar- 

      deradeel 

Greidanus Y. S. te Kubaard staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel 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) 

6840 36-A  
blz. 13 

22-04-1824 

Greidanus Ymte Onderwijzer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 



eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

8364 493-5 

19-05-1841 

Greidanus, S.  Handelaar te Leeuwarden betreft zijn borgtocht op zijn doorlopend Crediet en Borgtogt maar de stujkken 

zijn vermist geworden enz. jaar 1841 (4) 

6830 18-A blz. 36 
21-01-1824 

Greijdanus J. S. ondertekend als ontvanger der Directe belastingen te Burgwerd 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) 

6830 18-A blz. 16 

21-01-1824 

Greijdanus J. te Lemmer 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) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Greijdanus J. Y. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de 

schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en 
daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6093 337 

22-04-1823   

Greijdanus Jelle Petrus Jacobus---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) 

Assessor van de Grietenij Schoterland, het betreft de Belasting op het Personeel en de Administratie der Directe 

Belastingen uit de Heeren Doesburgh van Willem controleur van de Divisie en Jongstra Frans Annes Ontvager der 
Gemeente benoemen bij deze tot Schatter en Bijschatter resp. Attema Gerrit Gooitzens, Greijdanus Jelle Petrus Jacobus, 

Overdiep Atze Jelles, Paulides Johannes Paulus en Sjollema Jan enz. jaar 1823 (4)   

6051 715 
06-10-1819 

Greijdanus Jentje Sybes Onderwijzer van de 3e rang  is aangesteld op de school te Burgwerd jaar 1819 (1) 

8377 768/2 

06-08-1841 

Greijdanus Johanna  ---- Nieuman Johannes Karels, gehuwd met Greijdanus Johanna,   Onderwerp;  overlijden van een 

gepensioneerde Jaar 1841 (2) 

6390 38 
20-09-1814 

Greijdanus K. IJ hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk 
Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: 

zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is 

gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en 
daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet 

mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Greijdanus P.      ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige 

algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden tevens een advies van de Grietman van 
Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de 

vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 

1809, voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen     jaar 1817 (33) 

5672 84 

15-11-1894 

Greijdanus P. J.>>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) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Greijdanus Petrus, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 

kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Greijdanus S. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

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

4894 2306 

27-06-1899 

Greijdanus S. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  

betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 
Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En 

of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de 

Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om 
Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart 

op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap 

de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

8285 615-2, 27,3 
19-06-1840 

Greinier H. te Gorredijk 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 

Ooststellingwerf 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 (9) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Greinier H. te Gorredijk, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

3700 22-C 
04-02-1837 

Grendel Froukje, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de 
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz. jaar 1837 (10) 

6384 111 
13-06-1814 

Grendel hendrik, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e 
Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5) 

6678 336 Grenzenberg  L. Lijst met de Zestien der voornaamste  Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1) 

6830 18-A 

21-01-1824 

Greonterp,  5 personen, 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. Jaar 1824 

6074 737 

29-09-1821 

Greuve de ….?  van beroep Veeartste Leeuwarden  onderwerp; een resolutie betreffende reis en verblijfkosten en er 

bestaat twijfel tegen zijn declaratie. jaar 1821 (2) 

6077 948 
01-12-1821 

Greuve de ….? van beroep Veearts  het betreft zijn deklaratie wegens reis en verblijfskosten alsmede de deklaratie van de  
Apothekars Zwalue ….? en Asman ….? voor geleverde geneesmiddelen enz. jaar 1821 (2) 



6060 493-c 

12-07-1820 

Greuve de J. K.   Veearts te Leeuwarden, betreft een gezonden kwitantie no. 435-a  enz. jaar 1820 (1) 

 

6075 

 

797 

20-10-1821 

Greuve de J. K.  Veearts staat vermeld op een document overeenkomstig de Missive van de Minister van Binnenlandsche 

Zaken van den 13e maart 1815 de hier nevengaande mandaat enz. jaar 1821 (1) 

6063 720-a 
16-10-1820 

Greuve de J. K.  Veearts. Onderwerp: wegens tractement  3e kwartaal jaar  enz. 1820 (1) 

6066 

 

39 

16-01-1821 

Greuve de J. K. ,  Onderwerp een Ordonnantie van fl.  enz.  jaar 1821 (1) 

6072 544 
09-07-1821 

Greuve de J. K. , hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van 
Vriesland hiernevens toe te zenden de  Mandaten en Kwitanties hieronder vemeld met het verzoek dezelve aan 

belanghebbenden te doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (1) 

6057 250-c 
10-04-1820 

Greuve de J. K. , Veearts onderwerp; een kwitantie jaar 1820 (1) 

6096 622 

08-07-1823    

Greuve de J. K. betaling voor zijn tractement 2e kwartaal 1823 enz. jaar 1823 91) 

6057 245 
05-04-1820 

Greuve de J. K. een handgeschreven brief door hem ondertekend betreffende de tegoeden aan reis en verblijfkosten en 
verzoekt betaling enz. jaar 1820 (2) 

6051 

 

781 

30-10-1819 

Greuve de J. K. een kwitantie en mandaat jaar 1819 (1) 

6091 110 

01-02-1823 

Greuve de J. K. een mandaat van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken van den 13e maart 1815 no. 38b  van fl. 125.= 

enz.   jaar 1823 (1) 

6056 230 

28-03-1820 

Greuve de J. K. een Missive  van betaling met diverse  kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6077 1041 
27-12-1821 

Greuve de J. K. het betreft een Missive van de Minister van Binnenlandsche zaken d.d. 13 maart 1815 no. 38b betreffende 
een mandaat en kwitantie ten gunste van hem jaar 1821 (2) 

6095 559 

27-06-1823   

Greuve de J. K. Onderwerp een mandaat ten zijne gunste een document met 7 kolommen info., jaar 1823 (1) 

6078 40 
09-01-1822 

Greuve de J. K. Onderwerp: een lijst van Mandaten en Kwitantien op een document overeenkomstig de Missive van de 
Minister van Binnenlandsche zaken van den 13 maart 1815 nr. 38b  een mandaat ten zijne gunste enz , jaar 1822 (1) 

6088 1040 

05-11-1822 

Greuve de J. K. Onderwerp: een mandaat ten zijne gunste tot betaling enz. jaar 1822 (1) 

6093 313 
12-04-1823   

Greuve de J. K. Onderwerp: een missieve van de minister met vermelding van  het nummer van het mandaat de bedragen 
totaal 8 kolommen info) jaar 1823 (1) 

6069 

 

305 

16-04-1821 

Greuve de J. K. Onderwerp;  een Mandaat van de Minister van Binnenlandsche zaken ten zijne gunste een uitbetaling  enz. 

jaar 1821 (1) 

6053 942 
24-12-1819 

Greuve de J. K. Onderwerp; een Missieve en mandaat December jaar 1819 (1) 

6060 470 

01-07-1820 

Greuve de J. K. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken ten bedrage van 

enz. een document met 7 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden enz. jaar  1820 (1) 

6063 675 

03-10-1820 

Greuve de J. K. staat vermeld op een document met 7 kolommen informatie dat de Minister voor het Publiek Onderwijs, 

de Nationale Nijverheid en Kolonie een mandaat van betaling afgeeft ten gunste van hem enz. jaar 1820 (1) 

6087 916 

05-10-1822 

Greuve de J. K. te Leeuwarden Veearts aldaar  en is tot den laatsten van junij dit jaar uit het fonds van Landbouw bezolgd 

geweest provisioneel voor de tijd van twee jaren en zij zullen hun tractement blijven trekken enz. jaar 1822 (1) 

6062 614 

07-09-1820 

Greuve de J. K. van beroep Veearts betreffende zijn declaratie van reis en verblijfkosten wegens verrichtingen in 

Gaasterland de vraag is of hij zig behoorlijk van zijnen last gekweten heeft enz. jaar 1820 (1) 

6091 131 

07-02-1823 

Greuve de J. K. Veearts  Onderwerp: een door hem ingezonden kwitantie alsmede zegelgeld van 35 ct   enz. jaar 1823 (1) 

6075 

 

816 

26-10-1821 

Greuve de J. K. Veearts Onderwerp; een door hem vertekende  kwitantie  benevens 35 cents zegelgeld enz. jaar 1821 (1) 

6069 318 

19-04-1821 

Greuve de J. K. Veearts te Leeuwarden betreft een kwitantie voor het ontvangen mandaat enz. jaar 1821 (1) 

6066 

 

78-a 

27-01-1821 

Greuve de J. K. Veearts te Leeuwarden Onderwerp:  een verschuldigde kwitantie jaar 1821 (1)   

6066 

 

54 

23-01-1821 

Greuve de J. K. wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken 

van den 13e Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen  met vermelding van het bedrag enz.  jaar 1821 
(1) 

6052 798 

09-11-1819 

Greuve de J. K., van beroep Veearts, onderwerp: een getekende kwitantie van fl. 100.= enz. jaar 1819 (1) 

6100 1151 
18-11-1823 

Greuve de Jan Karel  Veearts van de 1e klasse    zijn post is wegens vertrek naar Amsterdam opengevallen en  en 
Wagenaar Halbo S.   onder een tractement van 200 guldens sjaars is aangesteld enz.  enz. jaar 1823 (2) 

6099 1035 

20-10-1823    

Greuve de Jan Karel  Veearts van de 1e klasse verzoekt om naar Amsterdam te worden overgeplaatst  per 1 juli dezes jaar 

en in zijn plaats komt Wagenaar Halbes S.  te Leeuwarden Veearts der 2e klasse  wiens kunde en ijver ook zeer geprezen 
wordt  ook aan Groning van J. Veearts te Midlum  beide op het gewone tractement enz. enz. jaar 1823 (3) 

6081 345 

05-04-1822 

Greuve de Jan Karel het betreft een mandaat ten zijne gunste met vermelding van o.a. het bedrag enz. jaar 1822 (1) 

6058 366 
23-05-1820 

Greuve de Jan Karel Onderwerp: een ordonnancie van f. 57.30 ten zijne gunste enz. jaar 1820 (1) 

6093 336 

22-04-1823   

Greuve de Jan Karel Onderwerp;  betaling van zijn Tractement van het 1e kwartaal dezes jaar enz. jaar 1823 (1) 

6095 503 
12-06-1823   

Greuve de Jan Karel Veearts der 1e klasse  eerste rang te Leeuwarden verzoekt  om zodanig naar Amsterdam te worden 
overgeplaatst  ter vervanging van  de aldaar overleden Veearts Wagelmans J. te vervangen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6059 398 

05-06-1820 

Greuve de Jan Karel Veearts te Leeuwarden  Onderwerp; een afgegeven kwitantie enz. jaar 1820 (1) 



6076 887 

15-11-1821 

Greuve J. K.  Veearts der eerste klasse eerste rang ondertekend een document waaruit blijkt dat hij een certificaat van den 

Grietman van het Bildt nodig heeft en dit ook onverwijld heeft gevraagd maar ondanks vrugteloze pogingen enz. en dat 

een houder van ziek vee niet gedwongen kan worden om tegen zijne wil aan zijn Vee enige medicijnen enz.jaar 1821 (3) 

6084 658 
10-07-1822 

Greuve J. K. de , Komt voor op de lijst van aanbesteding voor Lange en Baggelaar Turf voor de komende 6 maanden voor 
de gevangenissen te Leeuwarden met 7 kolommen info, jaar 1822 (2) 

6084 663 

13-07-1822 

Greuve J. K. Onderwerp zijn tractement groot fl. 125 enz. jaar 1822 (1) 

6053 969 
28-12-1819 

Greuve J. K. Veearts een ordonnantie van betaling enz. jaar 1819 (1) 

6718 250 

00-00-1823 

 

Greuve, J. K. de, 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.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  

Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47) 

6099 956 

01-10-1823    

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

Greuve verlof heeft en zig te Amsterdam bevind wordt er voorgesteld de Veearts 2e klasse Pas E. te Hallum beschikbaar te 
stelllen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6084 712 

29-07-1822 

Greuver J. K. Veearts der 1e klasse en 1e rang te Leeuwarden over hem wordt inlichtingen gewonnen zoals hun 

kundigheid enz. met het antwoord daarop jaar 1822 (8) 

6692 274 
Wymbrits. 

28-09-1819 

Greuwe ….? te Langweer---- Friezema Jan Jurjens te Oudega wordt vermeld op een document met namen van Landlieden 
in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en 

Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld 

de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6) 

8384 895/4 

10-09-1841 

Greuzenberg Jacob Johannes geb. 17-01-1813 Logumer Vouwerk , Bakkersknecht onderwerp; Militie z.v. Greuzenberg 

Johannes en  Jacobs Eeske enz. enz. jaar 1841 (3) 

8384 895/4 

10-09-1841 

Greuzenberg Johannes---- Greuzenberg Jacob Johannes geb. 17-01-1813 Logumer Vouwerk , Bakkersknecht onderwerp; 

Militie z.v. Greuzenberg Johannes en  Jacobs Eeske enz. enz. jaar 1841 (3) 

5985 230 

28-03-1814 

Greve & Heereman te Schiedam. Onderwerp; Betaalbaar stellen van Wissels betreffende leverancie van Vriesche paarden 

door den Prins gerecurreerd enz. jaar 1814 ( 

6673 118 + 71 

Jaar 1818 

Greve de E. Heelmeester te Enschede Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818 

6709 36 deel 2  blz. 

8 

16-01-1822 

Greve de W. G. (Mr.) te ‘s Gravenhage te , 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) 

6026 595 
02-09-1817 

Greve G. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 
Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4) 

6671 54 deel 2 

blz. 15 
22-01-1818 

Greve H. W. Mr. te Zwolle 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) 

6683 2 deel 1 
Blz. 6 

04-01-1819 

Greve W. Predikant te Kuilenburg tot Classificaal Secundus Gecommitteerde 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 7 
22-01-1818 

Greve W. te Kuilenburg Secundi Classikale Bestuur Gelderland 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Greveling Arend 568 Zwartsluis 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) 

6848 11 -A  
14-07-1824 

Greveling Geertje Tjerks te St. Johannesga een procesverbaal van bekeuring jaar 1824 (4) 

6404  96 

21-02-1816 

Greveling H  de Schout van de Gemeente Sint Johannesga ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Koperen trommen en toebehoren enz. jaar 1816 (1) 

6625 422 
23-03-1814 

Greveling H.  de Schout van de gemeente Sint Johannisga ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal 
in het Departement van Vriesland dat hij in de onaangename noodzakelijkheid gevonden de Diakenen van de Hervormde 

kerk alhier   in afwachting van een approbatie van een hogere autoriteit om zig te belasten met de alimentatie van Woltman 
Jan en zig in ziekelijke en onderstand bhoevende enz. zijnde geboortig van Steenwijkerwold enz. jaar 1814 (2) 

6624 188 

25-01-1814 

Greveling H.---- Kool van Heerens  W. B. openbaar Notaris te Heerenveen wordt voorgedragen tot Secretaris van Sint 

Johannesga  door  Greveling H. de Schout van deze gemeente tevens Veen van der Sijtze Geeukes lid van de raad dezer 

gemeente teneinde bij zijn afwezigheid hem te vervangen   jaar 1814 (3) 

6645  900 

15-11-1815 

Greveling H. Schout van de gemeente Sint Johannesga ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het rekweste van de Heer Nauta Ruardus te Heerenveen als floreenpligtige enz. jaar 1815 (2) 

8374 694/8 

15-07-1841 

Greveling J. F. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te 

Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,   jaar 1841 (7) 



8224 1219-7 

29-11-1839 

Greveling J. T.  van beroep Veenbaas te Nijega het betreft het verzoek van royement van zijn hypotheek verder wordt 

genoemd Visser P. J. en Jong de Jan Karsten jaar 1839 (3) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Greveling Jan Jans te Schoterland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de 

Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en 
afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats 

wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5) 

6258 577-3 

13-06-1815 

Greveling Jan te Wijnaldum  wegens levering van Turf,, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de 

drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4) 

6258 550 

06-06-1815 

Greveling Jan te Wijnaldum voor geleverde Turf en Kaarsen aan de wagt enz., Komt voor op een document genaamd: 

Nota wegens Betaalde gelden ten behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de Gemeene Sexbierum behorende tot 

het 14e Bataillon  gedaan door de Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3) 

6859 11-A 
10-11-1824 

Greveling Jan Tjerks  door zijn overlijden is de functie van Onderwijzer te Wijnaldum vacant jaar 1824 (2) 

6052 800 

10-11-1819 

Greveling Jan Tjerks , hij is aangesteld als schoolonderwijzer te Wijnaldum  en hij heeft deze functie aanvaard den 1e 

November jaar 1819 (1) 

6051 

 

776 

29-10-1819 

Greveling Jan Tjerks heeft zijn post als onderwijzer aanvaard op 1 november a.s. te Wijnaldum jaar 1819 (1) 

6622 2158 

12-11-1813 

Greveling Jan Tjerks hij is voorgesteld als Veldwachter van den dorpe Wijnaldum aldaar slechts als Adjunct 

Schoolonderwijzer die post waarneemt, dat eene Beek Jan ten genoemde dorpr sedert veel jaren en nog als effective 
Schoolonderwijzer  pringeert dog welke uit hoofde van zijn vergevorderde leeftijd en zwakheid van lichaam enz. jaar 1813 

(2) 

6050 683 
24-09-1819  

Greveling Jan Tjerks Onderwijzer te Pieterbierum een document van het vergelijkende examen  enz. enz. jaar 1819 (1) 

6051 713 

06-10-1819 

Greveling Jan Tjerks Onderwijzer van de 3e rang  is aangesteld op de school te Wijnaldum  jaar 1819 (1) 

8356 328-4 
03-04-1841 

Greveling Jan Tjerks van Boerenbedrijf te Sint Johannesga in kwaliteit van Boersma Jantje Jans  staat vermeld in een 
dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Civiele Regtspleging eerste kwartaal 

1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet 

verschijnen enz. jaar 1841 (7) 

6258 577-2 
13-06-1815 

Greveling Jan, Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of 
Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de 

Gemeente Sexbierum over 1814 enz.  jaar 1815 (4) 

8214  1027/16 
bl. 1 nr. 230 

07-10-1839 

Greveling K. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden 
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 

1839 (5) 

9725 Deel 2  

Blz. 118 
00-00-1892 

Greveling Klaas op de Haring Visserij, Korps Ponteniers 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 

1892 (2) 

8224 1236/6 
nummer 3 

00-12-1839 

Greveling Klaas te Munnekeburen wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten 
kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen 

met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10) 

9921 39 
21-10-1882 

Greveling R. J.,  Politiedienaar te Wolvega 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) 

8362 453/14, 173 

08-05-1841 

Greveling Roelof  J. Wolvega Politiedienaar te Wolvega jaar 1841 

6425 10 
31-12-1817 

Greveling Roelof Jans---- Vries de Jan Piers te Oldetrijne ondertekend een brief aan Z.M. de Koning  dat zijn zoon Vries 
de Johannes Jans loteling van 1817 in de Nationale Militie is ingelijfd omdat Greveling Roelof Jans vrijstelling heeft 

gekregen omreden dat zijn broer Greveling Egbert Jan  en hij mag worden ontslagen enz. jaar 1818 (3) 

6243 151 

03-03-1814 

Greveling Tjerk---- Schaafsma Wiltje Entes , Meester Timmerman  en Greveling Tjerk Meester Verwer  en Schotanus 

Jacob Jans Meester IJzersmid , in een  brief van  Fopma J. L. de Schout van Sexbierum  die aan de Commissaris Generaal 
schrijft   dat hij uit zijn Prive Beurs heeft betaald aan voornoemde personen een somma van  147 guldens en dat hij enz. 

enz. jaar 1814 (2) 

6383 75 
23-04-1814 

Grevelink T. J. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6258 550 

06-06-1815 

Grevelink Tjerk J.---- Koenstra Cornelis H. en Grevelink Tjerk J. beide te Sexbierum voor het verwen der Pieken  ,  enz., 

Komt voor op een document genaamd: Nota wegens Betaalde gelden ten behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in 
de Gemeene Sexbierum behorende tot het 14e Bataillon  gedaan door de Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3) 

6258 577-2 

13-06-1815 

Grevelink Tjerk Jans, Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren 

en/of Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de 
Gemeente Sexbierum over 1814 enz.  jaar 1815 (4) 

6258 577-3 

13-06-1815 

Grevelink Tjerk----, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm in de 

gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4) 

6256 393 
21-02-1815 

GrevelinkTjerk J?. ondertekend als Raadslid van de Gemeente St. Johannesga een brief met als onderwerp;  Jongsma F. A. 
Gemeente Ontvanger van van St. Johannesga over de jare 1813 opgemaakte Rekening en Verantwoording enz. enz. jaar 

1815 (2) 

6026 595 
02-09-1817 

Greven A. J. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 
Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4) 

6671 54 blz. 19 

22-01-1818 

Greven H. W. Mr. te Zwolle Oud Ouderling Classis Zwolle 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 

Greven H. W. Mr. te Zwolle 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. 

26 

16-01-1822 

Greven H. W. te Overijssel 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) 

6709 36 deel 1 
blz. 12 

16-01-1822 

Greven H.W. te Zwolle, 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 68 
20-01-1840 

Greven Hessel Jans te Rohel hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 

Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de 
bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6683 2 deel 2 

Blz. 7 

04-01-1819 

Greven W. te Kuilenburg 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) 

3581 19, 20, 20-A 

10-06-1848 

Grevenstuk G. Kleermaker  hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek 

aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te 
mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en 

ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  

te bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 
ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21) 

8356 315-7 

31-03-1841 

Grevenstuk Gerrit Jan---- Jongboed  Cornelis,  Beurtschipper te Sneek  Procesverbaal op de wet gedistilleerd door de 

commiessen Grevenstuk Gerrit Jan  en  Melis Jan  wegwns het vervoeren van 73 kan zoete en 10 kan bittere likeur, ook 
een handgeschreven brief met zijn handtekening  ondertekend als  K. A. Jongbloed  ook wordt genoemd zijn knecht 

Beitsma Abe, ook een brief van de Drankenhandelaar Deventer van H. A. & Co. te Zwolle met zijn handtekening dat de 

likeur bestemd is voor Siersma D. te Dockum begeleid door enz. jaar 1841 (26)     

8280 521-7 
20-05-1840 

Grevenstuk Gerrit Jan---- Schaaf van der Folkert J. van beroep Meester Bakker te Dockum,  de Ambtenaren hebben in de 
Molen op de kar is gevonden graan en niet in vervoer zoals vermeld dat de Koorn Molenaar Buwalda J.  doen vervoeren 

van  200 ponden rogge dat door hen is ontdekt, wegens bevinding van overmaat enz. een dossier  met Proces Verbaal enz. 

de bekeurende ambtenaren zijn de commisen Haan de Schelte Fongers en Grevenstuk Gerrit Jan enz. jaar 1840 (13) 

8383 878/21 

06-09-1841 

Grevenstuk Petrus Johannes onderwerp een inlichting of hij te Leeuwarden is gehuwd enz. jaar 1841 (1) 

8384 908/7 
14-09-1841 

Grevenstuk Petrus Johannes, Een dossier met namen van Militairen die gehuwd (26-08-1839) zijn tijdens hun dienst, jaar 
1841 (2) 

6871 25-03-1825 

7-A 

Grevinga Fredrik geboren te Benningwolde wonende te Noordwolde  dat hij solidair is veroordeeld in de kosten der 

procedure van f. 30.=  enz. jaar 1825 (3) 

8224 1225-3 
02-12-1839 

Grevink H. J. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende  dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking 
nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur 

van Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van 

Vriesland enz. jaar 1839 (5) 

6671 54 blz. 11 
22-01-1818 

Grevink H. te Nijmegen 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) 

6282 737-24 

07-07-1817 

Greydanus Cornelis, Arbeider te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Greydanus Fake, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

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

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

6839 8-A 

05-04-1824 

Greydanus J. J. neemt ontslag als controleur per 28 maart 1824 en er komt een nieuwe stemming enz. worden ook in 

genoemd Hemminga Sjoerd Hendriks,  Doorenbos Willem,  Rypkema T. T.,  Lycklama A. G., Hoekstra Gerrit Tjallings, 

Visser S. M.,  Doesburgh  van W., (9) jaar 1824 

9188 481-a 
25-04-1919 

Greydanus J. M. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel (4) 

6830 18-A blz. 36 

21-01-1824 

Greydanus J. S. te Burgwerd 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) 

6243 191-13 
06-03-1814 

Greydanus P. , 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) 

6840 36-A blz. 4 
22-04-1824 

Greydanus P. Onderwijzer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 



eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

5999 422 

04-05-1815 

Greydanus Petrus, Hij staat op de Nominative Lijst van de Rectoren, Conrectoren en verdere onderwijzers bij de 

Latijnsche Schoolen in Vriesland, met de functie de verblijfplaats en zijn Jaarlijkse Tractement. jaar 1815  (4) 

6282 737-3 
07-07-1817 

Greydanus Ymte, Schoolmeester te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 
Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 

Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de 

Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

9185 1652 

00-12-1917 

Grieen de----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van Friesland 

met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917 

9186 10 

03-01-1918 

Griek Meije, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 

4635 A-1,  48 

10-01-1884 

Griek Willem Cocksdorp Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens 

het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

6042 72 

29-01-1819 

Grien Anna Elisabeth weduwe van Brink van Johannes  te Sloten zij verzoekt een gratificatie jaar 1819 (2) 

5673 

 

125 

09-04-1903 

Griendt v. de E.---- Griendt van de Joz.. F., en Griendt van de E. Directeuren van de The Griendtsveen Moss Litter Co. 

Limited (Managing Directors) een brief (getypt) met een gedrukt briefhoofd van de Firma London, Rotterdam  getekend 
door Schenk D. J. Onderwerp: een getypte brief met een stempel van de Firma en de handtekening van Griendt van de 

Joz.. F. ook aanwezig een tekening  voor het bouwen van een schip enz.  jaar 1903 (6) 

5673 
 

125 
09-04-1903 

Griendt van de Joz.. F., en Griendt van de E. Directeuren van de The Griendtsveen Moss Litter Co. Limited (Managing 
Directors) een brief (getypt) met een gedrukt briefhoofd van de Firma London, Rotterdam  getekend door Schenk D. J. 

Onderwerp: een getypte brief met een stempel van de Firma en de handtekening van Griendt van de Joz.. F. ook aanwezig 

een tekening  voor het bouwen van een schip enz.  jaar 1903 (6) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Griensven van J., Dongen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 
Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 

Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 

Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot 
Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8) 

6834 3-A 

23-02-1824 

Grient Dreux de L. W. beroeping tot Predikant Hervormde gemeente van Franeker naar de kerk van Olst enz. jaar 1824 (5) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Grient van der Jan Evertse 322 is zijn volgnummer en Cuilenburg 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) 

9191 1487 

06-12-1920 

Griep J. Ierseke Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920  (5) 

9186 374 

04-04-1918 

Griepsma Klaas, 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 

9187 1644 
06-11-1918 

Griepsma Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

(5) 

6049 574 
16-08-1819 

Gries & Stresow---- 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) 

6042 67 

28-01-1819 

Griet Philip Jacob, hij is overleden te Bolsward en onder de hoofdafdeling van Militaire persioenen in het grootboek 

ingeschreven enz. jaar 1819 (1) 

6046 328-39 

11-05-1819 

Grietenij Stellingerwerf Westeinde wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen 

welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en 

Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6098 938 
27-09-1823    

Grietenijen in Friesland---- Kadaster een Generale staat van de meest geschikte verdeling voor het kadaster van alle 
Grietenijen  en Steden in Friesland gelegen enz. jaar 1823 (35) 

6709 36 deel 2  blz. 

14 
16-01-1822 

Griethuijsen van W. H. te Thamen aan den Amstel, 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 

Griethuijzen van O. J. te Roozendaal, 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 1 

Blz. 9 

04-01-1819 

Griethuizen van ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis van Utrecht, Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de 

voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in 
de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij 



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

(12) 

6671 54 blz. 17 

22-01-1818 

Griethuizen van O. Classis van Amersfoort 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

6 
16-01-1822 

Griethuizen van O. J. te Wageningen, 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. 6 

04-01-1819 

Griethuizen van O. Predikant te Wageningen 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) 

6671 54 blz. 11 

22-01-1818 

Griethuizen van O. te Wageningen 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. 6 

22-01-1818 

Griethuizen van O. te Wageningen Secundi Classikale Bestuur Gelderland 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. 6 
04-01-1819 

Griethuizen van O. te Wageningen 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) 

6671 54 blz. 17 

22-01-1818 

Griethuizen van W. H. te Thamen aan den Amstel Predikant Classis van Utrecht 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. 13 
22-01-1818 

Griethuizen van W. H. te Thamen aan den Amstel 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 

Griethuizen van W. H. te Thamen aan den Amstel 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. 10 
16-01-1822 

Griethuizen van W. H. te Thamen, 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) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Griethuizen van W. H. te Woudenberg, 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 6 

06-02-1824 

Griethuyzen van O. J. te Wageningen , 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 

6865 12-C 

24-01-1825 

Grietje Jacobs Schaafsma---- Posthuma Jacob Gales geb. 08-10-1805 te Driessum,   Smidsknecht,  z.v. Gale Gales en 

Grietje Jacobs Schaafsma hij heeft zich  niet ingeschreven voor de nat. Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben 

gemaakt aan een misdrijf enz. enz.  jaar 1825 (3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Grietman van Menaldumadeel  ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met 
de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de 

ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Grietsma H. Y. , 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) 

5982 1750 

16-12-1813 

Griffaton ….? 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Griffaton Francoi Marie 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) 

6850 17-A  

04-08-1824 

Grijdanus S. Slijter in sterke drank te Heerenveen een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring 

wegens 15 kannen gedistilleerd zonder geleide biljet jaar 1824 (2) 

6393 134 

28-02-1815 

Grijpema Ate Jans 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 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 
(5) 

6028 810 

13-11-1817 

Grijpsma Akke H. Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van 

gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6009 182 
15-03-1816 

Grijpsma Akke Hettes Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   



6016 707 

21-11-1816 

Grijpsma Akke Hettes, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie 

te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen 

benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Grijpsma Hidde H., 21 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 

hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 

wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 
gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineellen 
26-03-1824 

Grijpsma Hidde H., 30 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest 

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 
van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Grijpsma Jan Bernard 601 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  

Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 
(5) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Grijpstra F. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 

moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het 

besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

9921 38 

20-10-1882 

Grijpstra H.,  Politiedienaar te Hantumhuizen 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) 

9465 Deel 2, 108 
31-03-1859 

Grijpstra Jouw Tjeerds, Beurt en Veerdienst van Wierum op Dokkum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 
van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8)   

6424 609 

10-12-1817 

Grijpstra Lammert 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

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

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

6418 255-BB 
01-06-1817 

Grijpstra Lammert Tijsens 43 Stiens 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 Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde 

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

9465 Deel 2, 108 

31-03-1859 

Grijpstra Sytze Harmens Schipper, Beurt en Veerdienst van Hantumhuizen op Dokkum,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8)   

8214  1028/12 

08-10-1839 

Grijpstra Wijger Gerrits 50 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e 

Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot 

den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Het Bildt 

Grijs de A. (Grip?) te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt 

in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8386 949/6 

25-09-1841 

Grijs de A. J. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van 

Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  

(4 ) 

8375 708-5_6a 

20-07-1841 

Grijs de A. te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de 

Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende 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) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Grijs de A. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand 

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

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

6865 1-C no. 49 

24-01-1825 

Grijs de Albert Jans---- Dijk van  Laas Jan , nummerverwisselaar voor Grijs de Albert Jans , 8e afd. Infanterie, hij staat 

vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig 
artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn 

overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 8 
00-00-1877 

Grilk Jan, Zeemilitie   en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877(2) 

9725 Deel 2  

Blz.14 
00-00-1878 

Grilk Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of 
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 74 
00-00-1875 

Grilk Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen 
info. jaar 1875 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 76 

00-00-1875 

Grilk Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen 

info. jaar 1875 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 78 

00-00-1875 

Grilk Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  5 kolommen info. 

jaar 1875 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.3 

00-00-1876 

Grilk Jan. St. Petersburg, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register 
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 

of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 47 
00-00-1871 

Grilk Janke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen 
info. jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 65 
00-00-1874 

Grilk Janke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen 
info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 53 
00-00-1872 

Grilk Janneke Gerrits, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1872 (2) 

9181  1923 

01-11-1915 

Grilk Louw,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9725 Deel 2  
Blz.6 

00-00-1876 

Grille Jan, Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van 
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of 

Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

6854 23-A 

23-09-1824 

Griller Jan  Jacobs te Oldetrijne, Hij wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn benoeming als Rijksambtenaar kennis te doen 

dragen  en na de eedsaflegging de nodige instructies zullen ontvangen jaar 1824 (3) 

6090 14 

03-01-1823 

Grillo Jaen---- Mosschio Joseph en Grillo Jaen uit het koninkrijk Italien thans alhier gedetineerd enz. jaar 1823 (1) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Grillo Jean, 54 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Grim Cornelis J., 128 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Grim Cornelis Jan, 185 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

9725 Deel I   

Blz. 44 

00-00-1870 

Grimen Jacob Gottfried,  7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-

1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2) 

6006 954-6 

06-12-1815 

Grimeyzer Hein Geregtsdienaar te Harlingen staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. 

Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815 

6005 933 

27-11-1815 

Grimeyzer Hein te Harlingen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie 

Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 
(11) 

6033 267 

16-04-1818 

Grimijser Hein hij is ontslagen als  gerechtsdienaar te Leeuwarden en in zijn plaats komt Goldewijk Willem jaar 1818 (1) 

6032 170 
09-03-1818 

Grimijzer H. te Harlingen  betreft declaratieen (met bedragen) van defroyementen van de Gerectsdienaren jaar 1818 (3) 

6018 34  

14-01-1817 

Grimijzer Hein te Harlingen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie 

Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. 
jaar 1817 (3) 

6026 665 

26-09-1817 

Grimijzer Hein, Onderwerp: wegens het gedane transport van gevangenen enz. jaar 1817  (1) 

9725 Deel I   

Blz.57 

00-00-1872 

Grimm Jacob Gottfried,  7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-

1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2) 

6029 896 

17-12-1817 

Grimysen Hein Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Harlingen arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2) 

6381 199-C 

26-03-1814 

Grinther Jan Michiels, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 

Sneek niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een 

kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8) 

6021 218 
10-04-1817 

Grinwis P. T. te  Alkmaar  Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) 
totale lijst (22) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Het Bildt 

Grip de A.  (Grijs?) te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het 

Bildt 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) 

6087 948-1 
11-10-1827 

Gripsma Hidde staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 
vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 

(3) totale dossier (9) 



6046 357 

24-05-1819 

Grissons J. S., ---- 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) 

6675 199 

07-05-1818 

Grissot ….? 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)   

6287 131 

09-02-1818 

Gritter J. J. te Oudetryne hij wordt vermeld op de staat van kwitantien welke tegens art. 30 van het reglement op het 

Provinciaal Gemaal door de heer onder vermelde ontvangers te onregt zijn afgegeven enz. jaar 1818 (3) 

6279 212 

15-02-1817   

Gritter Jan Jacobs benoemde Collecteur en Opzigter aan de zogenaamde Helomaer Sluis onder Oldetrijne---- Zijlstra Ebele 

Klazes Sluiswachter van de zogenaamde Helomaer Sluis onder Olde Trijne verklaart in een door hem ondertekend 
document dat er geen schip varende van Leeuwarden op Deventer van laatsgemelde Stad is teruggekomen sedert den 1e 

januari dezes jaars maar wel een schip geschud eenige dagen voor het begin dezes jaars waarvan de schipper Ebes Jan was 

enz. jaar 1817 (4) 

8305 1010/17 

12-08-1840 

Groe de Johanes Wilhelmus, Dragonder, Reg. Dragonders no. 5 * 10-12-1814 Rotterdam,  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 1840  (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Groebevelt Douwe J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Groedjes Cornelis 115 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage 
Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met 
Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

5673 

 

145 

25-11-1907 

Groen  G. Y.zn te Delfzijl verzoekt in een door hem geschreven en getekende brief om vergunning om de elevatorbakken 

genaamd Kalis K. L. Wz nrs. 11 en 14 te vervoeren op 25 November van Nieuwzijlen naar Harlingen met bestemming 
naar Sliedrecht enz. jaar 1907 (3) 

8257  65/31 

20-01-1840 

Groen  IJke Hendriks, Opzigter der Jagt en Visscherij gestationeerd te Langweer in nhet 3e jagtdistrict, datb hij na behoren 

5 jaren bij de Nationale Militie als milicien gediend hebbende  in de jare 1830 vrijwillig ofschoon gehuwd met vier 

kinderen de wapens enz.  en verzoekt om als Politie agent enz. jaar 1840 (4) 

6246 481, 6 

06-06-1814 

Groen  Marten, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  

tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 

1813 (3) dossier (32) 

9725 Deel 2  
19-01-1891 

Groen  Tjipke Oostdongeradeel Haring Visser 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 1891 (2) 

6021 235 
14-04-1817 

Groen ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch 
bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd 

opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen 

informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3) 

9186 10 
03-01-1918 

Groen A. gehuwd met Jacob Ida Caroline, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven 
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum 

en plaats, Adres enz., jaar 1918 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

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

verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier 

(15) 

9181 1413 

06-08-1915 

Groen Anne   ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6634 1580 

12-12-1814 

Groen B. T. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna,  jaar 1814 



9187 1114 

07-08-1918 

Groen Berend in leven gehuwd met Zwol Grietje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten 

(blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6251 1090 
14-11-1814 

Groen Boote Tietes,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van 
de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de 

Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers 

aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde 
eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en 

dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Groen Bote  T. , 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) 

5978 25-01-1887 

13-01-1887 

Groen Bote Foppes Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 353,  Krantenartikelen betreffende 

de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier) 

5978 25-01-1887 

13-01-1887 

Groen Bote Hilles Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 347,  Krantenartikelen betreffende 

de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier) 

6080 247   

09-03-1822 

Groen Bote K. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans 

liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch 
Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , 

tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, 
Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. 

A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. 

van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8) 

6076 914 

24-11-1821 

Groen Bote K. ---- 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) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Groen Bote K. , 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) 

6063 709 + 736 

20-10-1820 

Groen Bote K. berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel 

als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van 
Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd 

enz. jaar 1820 (11) 

6077 1038 
27-12-1821 

Groen Bote K.---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading 
van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier 

de inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6) 

6070 415 

22-05-1821 

Groen Bote Klaazes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvondeer 

ten overstaan van de ambtenaren In en Uitgaande Regten en Accijnsen Tuinema, Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de 
Lieme Andreas en Kelder Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van eneige vaten Jenever door de 

Visschers Post Weeltje Aarnts, Wieringa Lieuwe Sytzes, Groen Bote Klaazes van het Moddergat geborgen, ook wordt 

genoemd Walsma T. W. Politiedienaar en Klaasesz Jan Secretaris enz. jaar 1821  (5) 

6051 775 

29-10-1819 

Groen Bote Klazes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot 

inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande 

Smakschip de Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: 
Breekwolt  Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser 

Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de 

Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als 
geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te 

Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, 

Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, 
Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen en getekend door 

Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12) 

6074 736 

28-09-1821 

Groen Bote Klazes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het  Grietenij bestuur van Westdongeradeel als 

plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van 
de geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de 

Capitein Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door 
Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er 

is verder gedaan ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en 

uitgaande regten, verder geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof 
Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de 

goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas 

Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs 
Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15) 

6077 1046 

27-12-1821 

Groen Bote Klazes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van 

Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume 

Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan 



wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen 

Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg 

naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25) 

6046 307 
03-05-1819 

Groen Bote T---- Idsarsi W. J. (Willem J.) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen 
goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der 

equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in 

de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters 
ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren 

waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 

geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van Hoekstra 
Gerlof Foppes en door hem geborgen zijn samen met Basteleur Dooitzen Jelles, Wieringa Tjeerd Sytzes, Groen Bote T., 

allen Visscherslieden in Moddergat enz. jaar 1819 (13)   

6076 914 
24-11-1821 

Groen Bote T.---- 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) 

6063 709 + 736 

20-10-1820 

Groen Bote Tietes berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van 

Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de 

Visserschlieden van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de 
vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11) 

6080 247   

09-03-1822 

Groen Bote Tietes---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans 

liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch 
Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , 

tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, 
Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. 

A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. 

van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8) 

6077 1038 
27-12-1821 

Groen Bote Tietes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de 
lading van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het 

betreft hier de inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 

(6) 

8257 69/24 

20-01-1840 

Groen Bote Tietes staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van 

uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop 

anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8) 

6077 1046 

27-12-1821 

Groen Bote Tietes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van 

Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume 

Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan 
wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen 

Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg 

naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25) 

5982 1735 
08-12-1813 

Groen Christiaan Den ontvanger der gewezene Fransche Douanen,  hij ondertekend een brief aan de De Heeren Prefect 
van het Departement Vriesland waarin ook genoemd wordt de Baron van Roosen enz. jaar 1813 (1) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Groen de Ids, 69 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen 

(48) 

9725 Deel 2  
Blz. 74 

00-00-1888   

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

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 69 

00-00-1887 

Groen Douwe,  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 1887 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 73 
00-00-1888   

Groen Douwe,  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 1888 (2) 

8280 526-1, 31 

22-05-1840 

Groen F. te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

6080 247   

09-03-1822 

Groen Gerlof---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans 

liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch 

Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , 

tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, 

Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. 



A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. 

van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8) 

6068 

 

179 

02-03-1821 

Groen Gerlof T.---- Visser G. T.  de brenger van geborgen goederen is abusievelijk op het Inventaris genoemd van Groen 

Gerlof T. enz. jaar 1821 (1) 

6063 709 + 736 
20-10-1820 

Groen Gerlof Tietes berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van 
Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de 

Visserschlieden van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de 

vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11) 

6077 1046 

27-12-1821 

Groen Gerlof Tietes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van 

Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume 

Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan 
wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen 

Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg 

naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25) 

9180 420 

05-03-1915 

Groen Gerlof,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6864 26/1-C 

 no. 11  
07-01-1825 

Groen Gerrit te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten 

uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

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

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

(15) 

6417 211 

15-05-1817 

Groen H?. Annes 14 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  

Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 

met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6) 

8225  1252-14   09-
12-1839 

Groen Harmen J. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns 

voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse 

opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

6273 803-4 
17-09-1816 

Groen Harmen 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. enz. jaar 1816 (9) 

6643  753 

4e blz. van 
kolommen 

11-09-1815 

Groen Harmen 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. A. enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

9187 1114 

07-08-1918 

Groen Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Groen Ids A., 41 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) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Groen Ike Hendriks staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het 

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

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

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

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

6418 248-D  
09-06-1817 

Groen Itse Anne * Hollum staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 
1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke 

ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst 

der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Groen Itse Annes 8 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de 

ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie 

Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e 
augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

6420 368 

13-08-1817 

Groen Itse Annes plaatsvervanger voor Brouwer Sijbert Jakobus wordt vermeld op een Nominative Lijst van het 1e Bat. 

Art. Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich tot hier nog niet 

gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Groen J. B.  Gz. te Amsterdam 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 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) 

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Groen J. B.  Gz. te Amsterdam 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, 24 

22-05-1840 

Groen J. B.  Gz. te Amsterdam 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 
Lemsterland zijn ingevoerd met 5 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) 



8386 949/34 

20-09-1841 

Groen J. B.  Gz. te Amsterdam, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

Sneek als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franeker 

Groen J. B. & Co. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Schoterland 

Groen J. B. & Co. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 2 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Groen J. B. Gz. te Amsterdam en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van  Ængwirden 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, 34 
26-09-1839 

Groen J. B. Gz. te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen 
(132) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Utinge- 
         radeel 

Groen J. B. Gz. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel 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) 

8285 615-2, 12,1 

19-06-1840 

Groen J. B. Gz. te Amsterdam 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 Stad 
Franeker 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 (7) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Groen J. B. Gz. te Amsterdam 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 
Gemeente Sneek 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) 

8280 526-1, 12 
22-05-1840 

Groen J. B. te Amsterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker 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) 

8285 615-2, 31 

19-06-1840 

Groen J. B. te Amsterdam 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 Schoterland 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 (6) 

8285 615-2, 42-2 

19-06-1840 

Groen J. B. te Amsterdam 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) 

8280 526-1, 31 
22-05-1840 

Groen J. B. te Amsterdam 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 Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/31 
20-09-1841 

Groen J. B. te Amsterdam, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen 
binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als verkoper  van  Dranken in de 

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

8280 521-14 
20-05-1840 

Groen J. M. ven beroep Veenbaas te Rohel het betreft de execute en oppositie van hem enz.jaar 1840 (3) 

6013 448 blz 54/55 

17-07-1816  

Groen J. S. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Groen Jan A., 20 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 

verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen 
(48) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineellen 
26-03-1824 

Groen Jan A., 40 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest 

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 
van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6028 810 
13-11-1817 

Groen Jan Ates 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) 

6840 3-A 

15-04-1824 

Groen Jan Ates geb. Metslawier Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof 

het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe 
het gedrag Jaar 1824  (6) 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Groen Jan Ates 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) 

6253 64 
18-01-1815 

Groen Jan Ates,  Declaratie van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Nes  over den dienst van 1814 enz. jaar 
1815 (5) 

6016 707 

21-11-1816 

Groen Jan Ates, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te 

Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde 

kledingstukken, jaar 1816 (5) 



6087 948-1 

11-10-1827 

Groen Jan Attes staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 

vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 

(3) totale dossier (9) 

8257  69/20, 2 
nr. 163 

20-01-1840 

Groen Jan Hessels te Tjalleberd hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes 

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

Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6013 448 blz 54/55 
17-07-1816  

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

8225  1252-14   09-

12-1839 

Groen Jan M. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 

kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns 
voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse 

opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

8350 174-4 
19-02-1841 

Groen Jan Martens---- Boing Geert Geerts van beroep Tapper te Sint Johannesga en Smit Franke Kornelis als borgen voor 
Groen Jan Martens  Veenbaas te Rohel ook genoemd Smit Kornelis Frankes enz. jaar 1841 (3) 

8308 1082-3 

31-10-1840 

Groen Jan Martens---- Ketellapper Jochum Beerends Veenbaas te Rotsterhaule en Groen Jan Martens Veenbaas te Rohel  

het betreft hun teruggaand Rekwest betrekking hebbende op de termijnen van Executie enz. de roerende goederen van 

Ketellapper Jochum Beerends en Groen Jan Martens zijn in arrest en dit ook zoude blijven zoo, Jan Martens Groen 
ondertekend ook namens zijn zwager Ketellapper thans afwezig na Amsterdam enz. jaar 1840  (14) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Groen Jan Martens komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en 

debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 

8356 328-4 
03-04-1841 

Groen Jan Martens van beroep Veenbaas staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de 
Rijksadvocaat en wel de Civiele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals 

woonplaats en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7) 

8309 1115-4 
10-11-1840 

Groen Jan Martens Veenbaas te Rohel heeft een dagvaarding tegen de Administratie betreffende Turf enz. jaar 1840 (3) 

8345 70/4 

21-01-1841 

Groen Jan Martens, Veenman.  Belasting dossier wegens niet betalen van zijn verschuldigde belastingen van de  Veenman 

Jan Martens Groen  en zijn borgen, Franke K. Smit Grofsmid (wordt ook in genoemd zijn zoon Kornelis Frankes Smit) en 

Geert Geerts Boing Tapper allen te St. Johanesga. Met o.a. diverse  proces verbaal van verkoop (met lijst van bezittingen) 
voor de huizing van Jan Martens Groen voor de vaart en eindelijk in de polder bij de Vierhustersloot (35) 

6243 191-24? 

06-03-1814 

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

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

kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale 

dossier/lijst (31) 

6087 948-6 
11-10-1827 

Groen Janna A. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 
vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 

(3) totale dossier (9) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Groen Jannes 617 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) 

5978 25-01-1887 

13-01-1887 

Groen Jeltje Klazes Moddergat Weduwe Visser Rechtsvermoeden  Overlijden Staats Courant No. 349,  Krantenartikelen 

betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier) 

9180 330-31 

17-02-1915 

Groen Jochem Met signalement Politiedienaar Schoterland Jaar 1915 (3) 

9182 285/31 

07-02-1916 

Groen Jochem Rotsterhaule Nachtwacht Met Signalement jaar 1916 

6418 255-B 

01-06-1817 

Groen Johannes 100 en Steenwijk 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 

6418 248-b 3e bat 1e  
blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Groen Johannes 617 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof 

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

8204 829/20, 264 

Blz. 6 

12-08-1839 

Groen Johannes Cornelis hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 

Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier 

(13) 

6418 248-E 
2e  blz.  

Nom. Staat 

11-06-1817 
 

Groen Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots 
der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der 

Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof 

absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

9186 146 

06-02-1918 

Groen Johannes, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 
jaar 1918 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Groen Jonas A., 14 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 

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

(48) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Groen Jonas A., 7 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 



Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 

van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

9184 400 
02-04-1917 

Groen Joseph Israel, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 

1917 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Groen Joseph, 476 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) 

6252 1186-6 
29-11-1814 

Groen K. B. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het 

besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

8209 932/8, 211 
06-09-1839 

Groen K. H. te Heerenveen 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) 

6251 1090 

14-11-1814 

Groen Klaasses Bootes,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen 

van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de 
Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers 

aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde 

eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en 
dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4) 

6630  1017B blz. 5 

22-08-1814 

Groen Koendert Roelfs staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

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

6630  1017A blz. 5 

22-08-1814 

Groen Koendert Roelfs wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der 
thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet 

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

8047 34/4868 
540/5 

03-06-1837 

Groen M. Groningen Schipper 

6246 481, 13 

06-06-1814 

Groen Marten wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene 

Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Groen Petrus, Fuselier 3de regiment  infanterie * 28-06-1810 Utrecht,  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) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Groen Pieter Willem * 21-05-1815 Leijden,  Kurassier  afd. Kurassiers no. 3, Hij staat op de Signalements lijst van 

militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis 

van de Krijgsraad  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie 
zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6284 1099 blz. 3   

31-10-1817 

Groen Sjerp P. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe 

Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn 

beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

6271 586-4 

01-07-1816 

Groen Sjerp Piers moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. 

No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 
gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6634  1525 

08-12-1814 

Groen Sjerp Piers, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners 

van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn 

functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

8356 324-20 

03-04-1841 

Groen T. A.---- Boersma D. J. te Aalsum en Groen T. A. te Oldelarum beide houdende verzoek om vergunning tot 

Remplacement in de dienst der Nationale Militie enz. jaar 1841 (5) 

5978 25-01-1887 

13-01-1887 

Groen Tjeerd Sytzes Moddergat Visser Rechtsvermoeden    Overlijden Staats Courant No.  348,  Krantenartikelen 

betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier) 

9725 Deel 2  

Blz. 129 

00-00-1893 

Groen Tjipke Marten, Korps Torpodisten naar Gottenburg 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 
1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 140 
00-00-1894 

Groen Tjipke Martens,  Korps Torpedisten 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 110 

00-00-1891 

Groen Tjipke naar Zuid Amerika, Korps Torpedisten 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 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 92  

00-00-1891 

Groen Tjipke, Korps Torpodisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 126 

00-00-1893 

Groen Tjipke, Korps Torpodisten,  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 1893 (2) 

6425 22 
10-01-1818 

Groen van der Bernard * 08-03-1792 Nijmegen wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van 
Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en 

Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het 

departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of 
Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt 

vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Groen van Siemon 76 is zijn volgnummer en Delft 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) 

8376 744/15-7 

30-07-1841 

Groen Wouter Kapitein op de Claudius Civilus jaar 1841 (4) 

9187 1503 
07-10-1918 

Groendijk  Jan Schiermonnikoog Veldwachter te Schiermonnikoog  jaar 1918 (2) 

6394 234 

06-03-1815 

Groendijk Cornelis R. (In Vriesland bij een Boer) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente 

Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 

(3) 

6081 436 

29-04-1822 

Groendijk---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. 

Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de 

bepaling waar de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, 
Zwager J. D.,  Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  

Wal de F. E. & Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7) 

3662 35 

10-10-1827 

Groendijk J.C. Commandeur Willem I jaar 1827 

9191 1420 

18-11-1920 

Groendijk Jan , veldwachter in de duinen ter bescherming van het wild van Bensdorff de Graaf van jaar 1920 (2) 

3662 3 

02-04-1827 

Groendijk Jan Cornelis Commandeur van het Fregat Willem de Eerste ter Walvisvangst, jaar 1827 (3) 

6869 26-02-1825 

8-A 

Groendijk Jan Cornelis Kapitein op het schip Spitsbergen bevorens gevoerd door de Kapitein Ruige J. T.  Onderwerp een 

request betreffende de Belasting op In en Uitgaande rechten en het afgeven van een Zeebrief enz. jaar 1825 (3) 

6394 234 

06-03-1815 

Groendijk Jan Reindz. (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente 

Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 
(3) 

9190 657 

26-05-1920 

Groendijk Jan Schiermonnikoog Veldwachter te Schiermonnikoog  jaar 1920 (2) 

9186 634 

22-05-1918 

Groendijk Jan Veldwachter te Schiermonnikoog  jaar 1918 (2) 

3700 40-C 

15-02-1837 

Groendijk Lijsbeth Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 
1837 (9) 

6277 30-5 

09-01-1817 

Groendijk Willem L. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte 
der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier 

(19) 

8285 615-2, 31 

19-06-1840 

Groeneboom J. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Schoterland 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 

(6) 

8214  1024/9 
07-10-1839 

Groeneboom J. W.  Geneesheer, het bereft zijn declaratie wegens de uitoefening van den Geneeskundige dienst in de 
gevangenissen te Heerenveen enz. jaar 1839 (2) 

8373 669/10 

09-07-1841 

Groeneboom J. W., Geneesheer een gezonden declaratie wegens geneeskunde in de gevangenis enz. jaar 1841 (1) 

8096 914/362 

28-06-1838 

Groeneboom Willem Heerenveen Matroos op de Dorothea jaar 1838 

6048 448, 1-7  

+ 11-13 

06-07-1819 

Groenedijk ….? (Hendrik E. ??) Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde 

eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 

oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 
1819 enz.  jaar 1819  (9) hele dossier (30) 

6048 448, 1-7  

+ 11, 13 
06-07-1819 

Groenedijk Convent Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen 

Gemeente Nijland voor 1819  hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 
voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  

jaar 1819  (9) hele dossier (30) 

6390 39 
20-09-1814 

Groenefeld Ruurd Eernesstes hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het 
navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede 

Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum 

over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond 
heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen 

mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

6683 2 deel 1 

Blz. 6 

Groeneman J. L. Ouderling te Zutphen tot Classificaal Gecommitteerde 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 



04-01-1819 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) 

9190 206 

05-02-1920 

Groenenberg Jan Adrianus 28 jaar geboren Gorinchem voordracht en benoeming als Veldwachter  van Kollumerland jaar 

1920 (7) totale dossier (10) 

8112 945-10 

25-09-1838 

Groenendaal Hendrikus , Fuselier 18e afdeling Infanterie  * 04-09-1813 Uithuistermede,  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) 

8356 303-14 

29-03-1841 

Groenendaal J. A.  het betrreft zijn Rekest  hij is ten gevolge van vrijwillige aangifte zonder gebedeld te hebben voor de 

eerste maal in de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid opgenomen en zal ontslagen worden als enz. jaar 1841 
(4) 

8375 716-3_2a 

22-07-1841 

Groenendag Joseph Reinders Doniawerstal is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens 

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

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

verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

6850 10-A  
04-08-1824 

Groenendal  Doetje, Dienstmaagd te Sneek antwoord op haar request jaar 1824 (2) 

6713 66 

00-00-1823 

Groenendal  Jan Nuttert bereft armenvoogdij Oudehaske, ook wordt  Oudega genoemd enz. jaar 1823 (4) 

6714 81 
00-00-1823 

Groenendal  Jan Nuttert bereft armenvoogdij van Oude Haske  en de osporing van de vermiste papieren,   jaar 1823 (1) 

6848 14-A  

10-07-1824 

Groenendal Hendrikus Beuckers , Schoenmaker te Leeuwarden en Groenendal Tjitske gehuwd met Schuurhof Dirk , een 

handgeschreven brief met 2 handtekeningen van Tjitske en Hendrikus Beuckers Groenendal , onderwerp  een aanslag van 
fl. 50.=,  jaar 1824 (2) 

9187 1644 

06-11-1918 

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

van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Groenendal Johannes, 272 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) 

8375 716-3_3 

22-07-184 1 

Groenendal Joseph Reinders Joure is de plaats van waar opgezonden en Doniawerstal is het Onderstands Domicilie wordt 

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

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

8308 1062-1 

27-10-1840 

Groenendal Joseph Reinders te Sint Nicolaasga hij is getransporteerd ala Colonist naar de Maatschappij van Weldadigheid 

te Ommerschans het betreft een document van het transport enz. jaar 1840 (4) 

9187 890 

04-07-1918 

Groenendal Pieter, 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) 

6101 1311  
16-12-1823 

Groenendal Reinder Jacobs te Sint Nicolaasga , 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) 

6712 276 
00-00-1822 

Groenendal Reinder te St. Nicolaasga, Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke 
ziekten onder het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in 

Doniawerstal Jaar 1822 (2) 

6848 14-A  

10-07-1824 

Groenendal Tjitske ------Groenendal Hendrikus Beuckers , Schoenmaker te Leeuwarden en Groenendal Tjitske gehuwd 

met Schuurhof Dirk , een handgeschreven brief met 2 handtekeningen van Tjitske en Hendrikus Beuckers Groenendal , 
onderwerp  een aanslag van fl. 50.=,  jaar 1824 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Groenendijk Johannes, 872 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Groenendijk L. W. 335 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage 

Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met 

Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-A  

 12e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Groenendijk S. W.  (of  L.W.) te Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het 

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

manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit 
uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Groenenwoldt Jurgem Pieter Geb. Wepping, laatst gewoond hebbende te Finterwold. Flankeur1-9-1836 Overleden te 

Semarang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

Groeneveld  A. H. te Wier, Menaldumadeel 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 Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 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) 



8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Groeneveld  A. K. te Wier 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) 

9188 81 
15-01-1919 

Groeneveld  Hendrik * Leeuwarden Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden Jaar 
1919 (3) 

8280 526-5 

21-05-1840 

Groeneveld  P. staat vermeld in een document betreffende het terugzenden van de paspoorten van de plaatsvervangers van 

het korps Rijdende Artillerie te Amersfoort enz. jaar 1841 (2)  

8211 988-3, 25 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Groeneveld A. G te Wier 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) 

8375 708-5_25a 
20-07-1841 

Groeneveld A. K. te Wier 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Groeneveld A. K. te Wier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de 

maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Groeneveld A. K. te Wier 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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Groeneveld A. K. te Wier, 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 949/25 

20-09-1841 

Groeneveld A. K. te Wier, 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) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Groeneveld A. K. te Wier, Menaldumadeel 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 Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 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) 

6865 1-C no. 34 
24-01-1825 

Groeneveld Aldert Everts, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd 
Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de 

hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

9180 330-6 

17-02-1915 

Groeneveld Arjen Met signalement Veldwachter te Het Bildt  jaar 1915 (3) 

9182 285/6 

07-02-1916 

Groeneveld Arjen St. Jacobiparochie Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

6418 255-A 
00-05-1817 

Groeneveld Cornelis 194 is zijn volgnummer en Rotterdam 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) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Groeneveld Douwe Jacobs 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 

Groeneveld Douwe Jacobs, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  

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

6047 379 

03-06-1819 

Groeneveld Douwe Jans  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6840 36-A  

blz. 13 

22-04-1824 

Groeneveld E. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 11 
27-08-1839 

Groeneveld E. D. te Goenga 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) 

9190 617 

14-05-1920 

Groeneveld E. te Herveld ,een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een 

bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Buitenpost, met een tekening (Blauwdruk) 
van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (10) 

6406 175-1+6-7 

09-04-1816 

Groeneveld Gerben L. staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 

Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? 
aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e 

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

6417 176 

1e Bataillon 
22-04-1817 

Groeneveld Gerben Lieuwes 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van 

genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris 
Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door 

overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale 

Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 



6417 176 

1e Bataillon 

22-04-1817 

Groeneveld Gernie Liemers 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van 

genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris 

Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door 

overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale 
Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

3698 A-23 

08-10-1828 

Groeneveld Grietje Meinderts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 
geboorte data enz.jaar 1828 (6) 

6028 827 

20-11-1817 

Groeneveld H.---- Keizer Anna Margaretha weduwe van Groeneveld H. staat vermeld op een document genaamd 

Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde 

bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. 
te Groningen. Jaar 1817 (3) 

6866 01-02-1825 

9-4-C 

Groeneveld Jelke Pieters van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende 

der afdeeling Kurassiers No. 3 te Deventer jaar 1825 (1) 

8280 525-A, 2 

2-12 

16-05-1840 

Groeneveld Jelle Meinderts hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens 

van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet 

bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst 
zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4) 

3622 A-10, 2 

blz. 3 

register 9170 
15-03-1873 

Groeneveld Jelle Popkes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 3 
24-03-1868 

Groeneveld Jelle Popkes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 3 
register 9168 

22-02-1873 

Groeneveld Jelle Popkes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

6661 126 blz. 4 
26-02-1817 

Groeneveld Jelle Pops Wagenmaker, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp 
Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen 

predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 

1817 (5) dossier (8) 

6864 26/1-C  
no.  156 

07-01-1825 

Groeneveld Jolke Peters te Franeker , afdeling Cur. no. 3 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Groeneveld K. G. te IJlst hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

Groeneveld Keimpe Rienkes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 
betalen in het  jaar 1819 (3) 

6711 248 blz. 4 

07-09-1822 

Groeneveld Keimpe Rinks te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

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

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

6711 248 blz. 5 

07-09-1822 

Groeneveld Keimpe Rinks te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

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

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

6840 36-A  

blz. 15 
22-04-1824 

Groeneveld Lutsche een arm mensch wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 
eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6840 36-A  
blz. 16 

22-04-1824 

Groeneveld Neeltje Arbeidster van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6864 26/1-C  
no.  129 

07-01-1825 

Groeneveld Pier Lolkes te Hennaarderadeel    8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde 
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, 

jaar 1825 (4) 

6424 609 
10-12-1817 

Groeneveld Pier Pieters 8 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld 
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 

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

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

6628  825 blz. 3> 

23-05-1814 

Groeneveld Pierke staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden 

door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van 

parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad 
en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

8373 674/9 

10-07-1841 

Groeneveld Pieter te Hennaarderadeel wordt gelast zich zo snel mogelijk te begeven  naar zijn Regiment enz. jaar 1841 (1) 

8382 862/15 
01-09-1841 

Groeneveld Pieter, hij krijgt onbepaald verlof als plaatsvervanger jaar 1841 (2) 



8383 874/9 no. 26 

04-09-1841 

Groeneveld Pieter--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie 

van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3) 

3622 A-3 

blz. 3 
05-01-1848 

Groeneveld Poppe Jelles, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 3 
31-12-1852 

Groeneveld Poppe Jelles, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

6840 36-A  
blz. 16 

22-04-1824 

Groeneveld R. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6047 379 

03-06-1819 

Groeneveld Rienk  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 

Groeneveld Rienk Keimpes, 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 424-11          

25-05-1821 

Groeneveld Rink 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) 

8217 1083/2 no.17 
22-10-1839 

Groeneveld Rink M. Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers 
der registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne 

memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

8224 1240-6 
01-12-1839 

Groeneveld Rink Sl. Bakker te Hommerts wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten 
enz.  genaamd:  Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende  de Adm. 

Der Dir. Belastingen  bij missive  d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5) 

6060 480 

06-07-1820 

Groeneveld Rinke, 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) 

9181 1805 

09-10-1915 

Groeneveld T. te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft 

Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9) 

6264 1149- 6 

21-11-1815 

Groeneveld Tjeerd P. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente 

Dronrijp/Welsrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan 
den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6661 126 blz. 8 

26-02-1817 

Groenevelt J. P. Zijn handtekening staat onder het navolgende document; de personele omslag over 94 ingezetenen van het 

dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen 
predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 

1817 (5) dossier (8) 

6082 453 
03-05-1822 

Groenevelt Rinke, 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) 

8201 785/9 

Bladzijde 1 
07-05-1839 

Groenewaldt J. van Memel Kapitein op het Schoonerschip Rapid, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en 

Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Memel enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6385 153, 154,  

27-07-1814 

Groeneweg ….?---- Pabst ….? Luitenant Colonel Commanderend 3e bat. Inf. Land Militie te Kampen Onderwerp: hij 

ontvangt geld van door hem voorgeschoten een aantal nota’s wegens vracht aan Schoondorp B. C. Schipper van Lemmer 
op Kampen aan de 1e Luitenant Groeneweg ….? Officier in Kleeding enz.  jaar 1814 (7) 

6383 177 

24-05-1814 

Groenewegen ….?---- Pabst ….? Commanderende Officier van het 3e Bataillon Infanterie des Landmilitie te Campen, 

Onderwerp: het betalen van rekeningen aan Schoondorp B. C. door  de 1e Luitenant Officier der Kleeding Groenewegen 

….? wegens aan de Landmilitie van het 3e Bateljon garnizoen houdende te Kampen vragt enz. en aan Ouderkerk J.voor 
het Oranje verven van 776 swarte Koekardes enz. jaar 1814 (2) (dossier 3) 

6384 169 

28-06-1814 

Groenewegen ….?---- Pabts H. L.? , Commanderende het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie te Campen vermeld in een 

document dat hij toezendt aan de Gouverneur 3 quitantien (in het dossier aanwezig) van Schoondorp B. C. wegens vragt 
van Heerenveen tot den Lemmer en van Lemmer tot Campen geadresseerd aan de 1e Luitenant Groenewegen ….? 

Officier der kleeding enz. jaar 1814 (4 

6418 255-A 

00-05-1817 

Groenewegen Arie 249 is zijn volgnummer en Gorinchem 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) 

6096 589 

01-07-1823   

Groenewegen H.  Proponent bij de Herstelde Evangelisch Lutersche gemeente te Amsterdam wordt benoemd te Harlingen 

enz. jaar 1823 (1) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Groenewegen H. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke 

in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen 
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

6095 463 
03-06-1823   

Groenewegen Harmanus  Onderwerp; ten fine een request van  den Kerkenraad der Herstelde Evangelische Lutherse 
gemeente van  Harlingen om appobratie op het beroep van voorgenoemde  wordt ook in genoemd (get) Keuchenius J. A.   

jaar 1823 (2) 

6834 21-C 
17-02-1824 

Groenewold Israel Jans loteling van de Gemeente Oude Pekela betreft een verzoek om een stuk te willen uitreiken door de 
Gemeente Harlingen 

8309 1106-14 

09-11-1840 

Groenewold Jan Klaassen * 13-02-1821 te Groningen  zoon van Groenewold Klaas Klaassen en Jacobs Trijntje in een 

Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van 



de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen 

hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18) 

8309 1106-14 

09-11-1840 

Groenewold Klaas Klaassen en Jacobs Trijntje staan als ouders in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie 

zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen 
die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) 

dossier (18) 

9126 1016 

21-06-1879    

Groenewold R. M. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar 

L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van 
Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief 

getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, 

Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6385 148 

25-07-1814 

Groenewoud ….?---- Cupido ….? , de weduwe en de weduwe Groenewoud ….? Beide wonende op Terschelling 

Onderwerp: een request betreffende hun zonen (niet bij naam genoemd) enz. jaar 1814 (1) 

3701 39-D 
09-02-1842 

Groenewoud Aaltje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in 
de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Groenewoud Aaltje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in 

de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Groenewoud Aaltje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  

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

3700 39-A 

04-02-1835 

Groenewoud Aaltje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen 

der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 39-B 

04-02-1836 

Groenewoud Aaltje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3699 A-39 
15-02-1834 

Groenewoud Aaltjen Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (11) 

9180 42 
07-01-1915 

Groenewoud Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (2) 

9187 890 

04-07-1918 

Groenewoud Andries, 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) 

8356 328/27- 8            

03-04-1841 

Groenewoud G. nr. 235 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 

Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot 
kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 

1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Groenewoud Hein Sipkes 180 Westerschelling (Terschelling) 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 Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  
met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6830 15-A 

20-01-1824 

Groenewoud Hendrik Jurjens van beroep Veenbaas te Spanga. Geeft met eerbied te kennen dat: Onderwerp; antwoord op 

zijn verzoek om vrijstelling van verhoging impost op turf. Jaar 1824 (8) 

6836 18-A 
11-03-1824 

Groenewoud Hendrik Jurriens te Spanga wordt 1/10 e deel van de impost op turf enz. jaar 1824  (4) 

6097 813 

28-08-1823    

Groenewoud J. , Predikant  te Deinum, Onderwerp : zijn achterstallig tractement van 1811-1812-1813 enz. enz. jaar 1823 

(2) 

6098 931 
27-09-1823    

Groenewoud J.---- Holkema G. In leven Predikant te Oostrum en Jousweer, de Predikant Groenewoud J. te Deinum heeft 
zig beklaagd dat hij niet beroepen is geworden en hij nog een achterstalig tractement van fl. 1304.43 tegoed heeft 

daaronder gerekend enz. enz.  jaar 1823 (4) 

6871 19-03-1825 

9-A 

Groenewoud J. Predikant te Deinum Een request met als onderwerp het tractement en het bekomen van het Emiraat met 

behoud van zijn pensioen tot f. 876.= wegens ouderdom en verzwakking enz. jaar 1825 (5) 

6868 22-02-1825 

11-A 

Groenewoud J., Predikant der Hrvormde Gemeente van Deinum, Onderwerp; een Request ter bekoming van de Emeritaat 

enz. jaar 1825 (2) 

6868 22-02-1825 

11-A 

Groenewoud J., Predikant der Hrvormde Gemeente van Deinum, Onderwerp; een Request ter bekoming van de Emeritaat 

enz. jaar 1825 (2) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Groenewoud Jan Cornelis 118 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie 

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

bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te 
Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

6387 24 

26-08-1814 

Groenewoud Jan en Groenewoud Rinse beide zonen van de weduwe Groenewoud vermeld in een Militie document tevens 

vermeld de weduwe Cupido enz. jaar 1814 (1) 

6626 487  blz. 16 
07-04-1814 

Groenewoud Jan Reinders wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de 
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag 

van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e 

en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24) 

6864 57-C 

13-01-1825 

Groenewoud Joh. Martinus----- Post Kasper, Nummerwisselaar in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil.  voor Groenewoud Joh. 

Martinus jaar 1825 (3) 



8225  1253-13, 15 

10-12-1839 

Groenewoud Joh’s Gerardus te Harlingen wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 

gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  
November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

6840 2-A 

23-04-1824 

Groenewoud Johanes, Predikant te Deinum , Onderwerp; verzoek  van zijn achterstallig tractement jaar 1824 (3) 

6098 935 
27-09-1823    

Groenewoud Johannes  Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812, 1813 enz. jaar 
1823 (4) 

6096 692 

28-07-1823    

Groenewoud Johannes (hij ondertekend als Johannes Groonewoud) Predikant bij de Hervormden te Deinum een 

handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp: dat hij gehoord heeft dat den achterstallige tractementen van 
1811, 1812 en 1813 uitbetaald zijnmaar dat hij hier niets van ontvangen heeft hij heeft tegoed fl. 1513.= en heeft 

ontvangen fl. 488.=  verder een hele berekening met plussen en minnen enz. jaar 1823 (4) 

8383 883/17 
07-09-1841 

Groenewoud Johannes Gerardus,  veranderingen in de zomerstelling der schutters gedurende augustus 1841 (3) 

6865 1-C no. 80 

24-01-1825 

Groenewoud Johannes Mart ----Post Kasper , nummerverwisselaar voor Groenewoud Johannes Mart.,  afdeling 4e 

bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat 

der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire 
korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6871 28-03-1825 

10-A/2 

Groenewoud Johannes Predikant te Deinum onderwerp de betaling van zijn tractement enz. jaar 1825 (4) 

8350 184-11, 7 
23-02-1841 

Groenewoud Jurje Teunis staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van 
Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt afdeling 

Grenadiers enz. jaar 1841 (5) 

6424 609 
10-12-1817 

Groenewoud Jurjen 20 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van 

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

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

9181 2052 
29-11-1915 

Groenewoud Klaas, Timmerman  Zetter te Stiens,  Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen  ter vervulling 
van de ontstane functie wegens het overlijden van Bonnema J. E. er wordt ook vermeld het overlijden van Hovinga A. jaar 

1915 (11) 

6630  1017B blz. 2 
22-08-1814 

Groenewoud Kornelis Pieters staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 
vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie 

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

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

6630  1017A blz. 2 
22-08-1814 

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

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

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

8280 517-11, 23 

19-05-1840 

Groenewoud M. B. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de 

Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, 
jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8379 789-6_1 

12-08-1841 

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) 

8384 921/3 

17-09-1841 

Groenewoud Nanne Theunis  te Stiens een request van hem  om onbepaald verlof ten einde in het onderhoud van zijn 

moeder te voorzien enz. enz. jaar 1841 (2) 

8342 37/1-14 
12-01-1841 

Groenewoud Pieter te Oldelamer (Hendrikje Koops Doeven zijn huisvrouw)  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van 
strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. (3) dossier (14) 

6386 83 

20-07-1814 

Groenewoud Reijn Sipkes---- Weebs Rinke Rijns weduwe van Groenewoud Sipke Rinzes oud 68 jaar, Wonende op het 

eiland Terschelling, dat zij in diepste armoede is verkerende en van tijd tot tijd in hare hoge ouderdom en zij een zwakke 

gezondheid eeft en als haar zoon Groenewoud Reijn Sipkes welke haar enige kostwinner is enz. enz. jaar 1814 (1) 

6387 71          14-09-

1814 

Groenewoud Rein Sipkes---- Cupido Pieter Cornelis en Groenewoud Rein Sipkes zoon van de weduwe Cupido en de 

weduwe Groenewoud Onderwerp: verzoek om vrijstelling en een antwoord enzs. Jaar 1814 (1) 

6387 24 

26-08-1814 

Groenewoud Rinse---- Groenewoud Jan en Groenewoud Rinse beide zonen van de weduwe Groenewoud vermeld in een 

Militie document tevens vermeld de weduwe Cupido enz. jaar 1814 (1) 

6386 83 

20-07-1814 

Groenewoud Sipke Rinzes---- Weebs Rinke Rijns weduwe van Groenewoud Sipke Rinzes oud 68 jaar, Wonende op het 

eiland Terschelling, dat zij in diepste armoede is verkerende en van tijd tot tijd in hare hoge ouderdom en zij een zwakke 

gezondheid eeft en als haar zoon Groenewoud Reijn Sipkes welke haar enige kostwinner is enz. enz. jaar 1814 (1) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Groenewoud W. P. te Finkum , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 
sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand 

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

9187 890 
04-07-1918 

Groenewoud Wiebe,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

4894 2306 
27-06-1899 

Groenhage J. B. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 

Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En 

of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de 
Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om 

Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart 

op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap 
de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 



6241 36 

27-01-1814 

Groenhof  Brugt G. , Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst), Ymes Rinke, 

Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker 

de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal 

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

Keuchenius G. ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen 

enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen 
aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  

Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7) 

5664 3,  15 
20-04-1916 

Groenhof  Klaas te Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 33 

17-04-1913 

Groenhof  Klaas te Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 A.16 en 20 
Bijl.  41 

25-04-1912 

Groenhof  Klaas te Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 27,  12 
16-04-1914 

Groenhof  Klaas te Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 37,  14 

01-04-1910 

Groenhof  Klaas te Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5664 A.14 Bijl.41 
27-04-1911 

Groenhof  Klaas te Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 162,  41 

27-02-1917 

Groenhof  Klaas te Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 41 
28-02-1918 

Groenhof  Klaas te Workum Schip de Stad Workum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

8094 34, 591/4 

18-06-1838 

Groenhof A. A.Kooten Schipper jaar 1838 

6640   544,21 
15-06-1815 

Groenhof Brugt G. te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde 
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant 

Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

6251 1074  

29-10-1814 

Groenhof Brugt gebens  Timmerman te Nijega , Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de 

Gemeente Koudum wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)  

8217 1083/2 

 no. 2 en 3 

22-10-1839 

Groenhof Gerben B. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie 

ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in 

hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

8224 1232-5 
01-12-1839 

Groenhof Gerben Brugt wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog 
openstaande artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken 

betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4) 

8375 708-5_17 
20-07-1841 

Groenhof H. G---- Laan v.d. J. F. te Hindelopen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door 
Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. 

(Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer 

biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8379 802-1 

16-08-1841 

Groenhof H. G.---- Wassenaar J. J.  Schoolopziener in het 7e district in Vriesland, Zijpp v.d. A. W. , Groenhof H. G., Reijs 

A. J. H. en Zeldenrust A. ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Procesverbaal van het 

vergelijkend examen van Heeroma Anne,  Schaapman Evert en Schoondorp Ane (voor tekst zie bij de naam in de index) 
enz. jaar 1841 (8) 

6241 36 

27-01-1814 

Groenhof H. G.,  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit 

van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de 

weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van 
der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe 

Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G 

(Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. 
enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan 

Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel 

T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7) 

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Groenhof 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) 

6101 1311  

16-12-1823 

Groenhof Heere Gerbens te Nijega, 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) 

6042  7 

08-01-1819 

Groenhof Herre G, ---- 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) 

6640   544,5 

15-06-1815 

Groenhof Herre G. te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde 

Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant 
Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

6099 975 

06-10-1823    

Groenhof Herre Gerbens----- Binkes Rintje te Balk : onderwerp een request van 1822 , het blijkt dat hij 10 pondematen 

greide van de 5e klasse te Nijega enz. enz. welke abs. op de naam van Binkes R. enz.  aan Groenhof Herre Gerbens enz. 

enz. jaar 1823 (2) 



6424 584 

02-12-1817 

Groenhof J. 25 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Groenhof Jacob Brugts 582 Woudsend 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) 

5673 
 

71 
01-06-1904 

Groenhof K. B. te Workum , een verleende vergunning (Geel) om met  het schip de “Stad Workum“  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) 

9181 1413 
06-08-1915 

Groenhof Martha gehuwd met Glashouwer Marten ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en 

land van bestemming jaar 1915 (3) 

6631  1114 
6e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Groenhof Sander J. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 

ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6383 89      
23-04-1814 

Groenhoff Alle te Buitenpost 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) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Groenhoff Roeloff, Groningen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 
Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 

Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 

Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot 
Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8) 

6833 34-C 

06-02-1824 

Groenhout Boeij Ypes,18 jaar, (popmaker te Sneek)  Onderwerp; een vonnis van de rechtbank te Sneek wegens 

mishandeling een gevangenisstraf van 1 maand en een boete van 8 nederlandse guldens en de kosten van 4 nederlandse 

guldens en 4 cent. Jaar 1824  (3) 

9134 1081-6 

04-08-1883 

Groenhout Ype Dirks Koopman te St. Jacobaparochie ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 

1883 (1) (compleet 3) 

8382 865/15 

01-09-1841 

Groenhuizen J.   Wolwasser te Sneek verzoekt vrijdom van accijns voor Zeep jaar 1841 (5) 

8379 809-13 

17-08-1841 

Groenhuizen Jan te Sneek te Sneek  een request bereffende vrijstelling van accijns op Zachte Zeep voor zijn Wolkammerij 

jaar 1841 (6) 

6051 

 

773 

29-10-1819 

Groenia ….?----Lukaart M. wed. Groenia een handgeschreven brief met haar handtekening waarin zij verzoekt om een 

jaarlijkse gratificatie ook al omdat haar man de post van  Procureur heeft gehad en haar dochter gebrekkig is  en zij 67 jaar 
oud is enz.   een request ontvangen i.v.m. enige onderstand jaar 1818 (2) 

6054 36 

13-01-1820 

Groenia J.  ---- Lukaard M. Weduwe van Groenia J.  onderwerp; een gratificatie van fl. 80.= jaar 1820 (1) 

8375 708-5_8a 

20-07-1841 

Groenia J.  te staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman 

van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. 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) 

8375 708-5_8a 

20-07-1841 

Groenia J. te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 

Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. 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) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Groenia J. te Murmerwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  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) 

6052 807 

12-11-1819 

Groenia Jacob---- Lukaart K.  weduwe Groenia Jacob , zij is door het verlies van haar man en daardoor ook het pensioen 

en haar gebrekkige dochter enz. enz. verzoekt zij om een enz. jaar 1819 (1) 

6050 661 

13-09-1819  

Groenia Jacob, gepensioneerd  Procureur is ingeschreven in het Grootboek enz. jaar 1819 (1) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Groenia Johannes, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  

Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten 
van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot 

vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) 

dossier (17) 

8197  687-1 

06-07-1839 

Groenier H. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland 

Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den 

handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, 
Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4) 

8199 728-24_9 

17-07-1839 

Groenier H. staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In en 

Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ooststel- 

      lingwerf 

Groenier H. te Gorrediijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf 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_27b 

20-07-1841 

Groenier H. te Gorredijk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert 

Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending 

van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen 

in de maand juni ingekomen bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 27 

22-05-1840 

Groenier H. te Gorredijk 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 Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 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) 

5999 474-b 

blz.12 en 13 

19-05-1815 

Groenja Sybren Floris  te Bergum die ongeveer 12 ½ jaar Haven en Molen cherger is geweest onderwerp betreft zijn post 

tijdens de omwenteling van 1795  enz. enz. jaar 1815 (3) 

6006  974     

16-12-1815   

Groenja Sybren Floris gewezen  Chercher dient gerangschikt te worden onder de voormalige Geëmployeerden van het 

Ministerie van Financieen enz. jaar 1815 (1) 

6005  930 en 937  
25-11-1815 

Groenja Sybren Floris gewezen lands opzichter bij de Molen en de haven te Bergum  die bij de omwenteling van 1795 
zijne post is kwijt geraakt betreft zijn pensioen enz. enz. jaar 1815 (5) 

6836 33-B 

11-03-1824 

Groenje AElze Feikes, Jong de Durk E., Boula Jochum Jans, Duinen van Johannes, Haan de Jan Jans en Ruiter de Hendrik 

Harmens ondertekenen een brief aan Edelemogen Heren van Leeuwarden wij uit het Armhuis van Holwert willen ons 

beklag te doen omdat wij enz. jaar 1824 (3) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Groenje J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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) 

8285 615-2, 8-2 

19-06-1840 

Groenje J. te Murmerwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Groenje J. te Murmerwoude, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Groenje Pieter Lolkes te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van 

de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve 

van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6005 937 

30-11-1815 

Groenje Sijbren Floris gewezen s’Land Opzichter aangsteld op 29 december 1783 tot mei 1796 wanneer hij om politique 

van zijne post is ontzet enz. bij de Molen en de Haven  wonend te Bergum een document er bekoming van Pesioen hij 

schrijft een brief aan de Secretaris van Staat der Verenigde Nederlanden enz. jaar 1815  (3) 

6066 
 

12 
05-01-1821 

Groenje Sybren Florus te Bergum , Hij is een gepensioneerde van de staat en overleden op 29-12-1820 en het is 
ingeschreven in het burgerlijk boek van pensioenen onder nummer 1581 , met een extract van zijn overlijden enz. jaar 

1821 (2) 

8363 467/2 
00-00-1841 

Groenland A. J.---- Smit J. T. Korenmolenaar te Kollum  Onderwerp procesverbaal op  Accijns op 525 ponden rogge 
bevonden bij de bakker A. J. Groenland, met een handgeschreven brief van Smit met zijn handtekening aar 1841 (13) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Groenland Antje Baarten, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in 

de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Groenland Antje Baartes, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Groenland Antje Baarts, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

8211 990/3 
26-09-1839 

Groenland J. A. in levn gehuwd met Martens Antje komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen 
voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Groenland J. G. te Nijland 27 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de 

Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met 
bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9) 

8308 1086-6 

02-11-1840 

Groenland Jan Geerts * 10 juli 1791  van beroep Slagter en Vleeshouwer hij is benoemd tot Schatter van het Slagtvee te 

Nijland en Scharnegoutum en buitengewoon Commies hij ondertekend een staat betreffende zijn benoeming jaar 1840 (6) 

8257  70/10 

21-01-1840 

Groenland Roelof Baarte van beroep Landbouwer en volledig kundig zijnde en  wonende in Drente geeft met eebied te 

kennen  dat zijn verzoek waarhij vele rampen en omdat hiuj onschuldig door andere menschen is ten onder gebracht het 

welke hem in diepen armoede doet verkeren en door list en bedrog enz. en verzoekt om in Vriesland enz.  jaar 1840 (4) 

8351 195/21, 287 

25-02-1841 

Groenlandsche  Visserij Harlingen Reders, schip de Spitsbergen jaar 1841 

8351 195/21, 287 

25-02-1841 

Groenlandsche Visserij Harlingen Reders, schip de Dirkje Adama jaar 1841 

3662 Hele dossier 

31-01-1827 

Groenlandsen---- Davis….? Visscherij Sociëteit te Harlingen  Directeur der Groenlandsen straat Divis Visscherij Sociëteit 

te Harlingen  betreft de uitrusting van de Schepen Willem de Eerste, Nederland en Spitsbergen enz. jaar 1827 (220) 

6291 844 

14-10-1818 

Groenman E. K---- Faber ….? Ontvanger te Kollum op zijn kantoor bevind zig nog een bedrag van fl. 364-4  van het jaar 

1814 enz. enz.  en dat deze nog onverdeeld is gebleven en de Grietman dit bedrag verdeeld onder enz. ook genoemd  

Groenman E. K. te Kollum, in 1814 is onder hem gedeponeerd  een bedrag van fl. 364-4  enz. Jaar 1818 (6) 

6300 96 

18-02-1822 

Groenman E. K.---- Boersma T. J.  en Wijde van der J. B.  De Gouveneur van Groningen heeft de Heer Schout van 

Grijpskerk aangeschreven om de Grietenij lasten van voornoemden te doen invorderen enz. enz. en te doen toekomen aan 

de Grietenij ontvanger Groenman ….? Van Kollumerland enz. jaar 1822 (1) 

5988 521b 
30-06-1814 

Groenman E. K.---- Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd  zig thans gedetineerd in het huis van arrest te 
Leeuwarden, een brief van de Advocaat Fiscaal Idsinga van S. P.  dat in het bijzijn van de Schout van Kollum,   Vening A. 

J.  Provinciaal Inspecteur der belastingen en Mulier G. N. Controleur der gezegelde bealstingen  dat de ontzegeling van de 



kas en stukken heeft plaats gehad  en het geld in gezegelde enveloppen enz een overzicht van de aanwezige zaken enz. dit 

stuk is ondertekend door Idsinga van S. P. , Vening A. J., Mulier G. N., Eskes B., Jorissen Jacob Vz.  Controleur der 

Belastingen en Groenman E. K. jaar 1814 (5) 

6278 195-2 
20-02-1817 

Groenman Egbert Lakenkoper 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) 

6080 235 

05-03-1822 

Groenman Egbert te Kollum, hij is benoemd als zetter der belastingen te Kollum , jaar 1822 (3) 

8379 815-20 blz 21 
19-08-1841 

Groenman Egbert te Kollum, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook 
komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (4) 

6278 194-3 

20-02-1817 

Groenman Klaas Egberts Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op 

de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum 
enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal 

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

6281 583- 67 

05-06-1817 

Groenman Klaas Egberts, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 

Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie 
guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

8380 837-17 

25-08-1841 

Groenouw Johannes  38 jaar oppasser te Leeuwarden,  een handgeschreven brief met zijn handtekening   hij verzoekt om 

te mogen worden Tolgaarder  aan een der grote wegen te mogen worden en men kan inlichtingen over em inwinnen bij de 
heer Mr. van wageningen enz. jaar 1841 (3) 

8386 948/9 

24-09-1841 

Groenouw Johannes, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met 

zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  , dat hij 

verzoekt   om een functie als ambtenaar enz. enz.  jaar 1841 (6) 

9187 1475 

05-10-1918 

Groenteman Frederika vrouw van Veenstra Eit, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6251 1103 
15-11-1814 

Groenveld  G. Keimpes , Hij is een der ondertekenaars van een brief , met als onderwerp: dat allen eigenaren zijn van 
Plaatsen en Losse Landen onder het behoor van de Stad IJlst en dat zij in het zekere geïnformeerd zijn dat de belastingen 

op enz. enz. jaar 1814  (3) 

6101 1311  
16-12-1823 

Groenveld  Keimpe Rinks te Heeg , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  

en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

9186 548 

04-05-1918 

Groenveld Arend, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

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

8364 498/10, 10 

21-05-1841 

Groenveld Bonne R. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland die 

Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6034 398 

30-05-1818 

Groenveld Douwe J. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

Groenveld E. D. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

9182 243 

01-02-191 6   

Groenveld J. benoemd met een akte van aanstelling tot Veldwachter van Schoterland wonende  te Sijbrandaburen,  een 

handgeschreven brief met zijn handtekening, waarin  hij mededeeld deze functie niet aan te nemen,  een staat van 
voordracht tot Veldwachter te Schoterland waarin hij ook vermeld wordt waarin vermeld  geboorte, godsdienst, 

woonplaats enz. enz.  jaar 1916 (dossier 11) 

9182 285-29 

07-02-1916 

Groenveld J. hij neemt  de  functie van Veldwachter te Sijbrandaburen niet aan  , en zijn huurovereenkomst te 

Sijbrandaburen wordt beeindigd,  en Dijkstra H.  thans te Irnsum veldwachter wordt overgeplaatst naar Sijbrandaburen 
jaar 1916 (3) 

9182 493 

16-03-1916 

Groenveld J. hij neemt de benoeming als Veldwachter te Schoterland niet aan, jaar 1916 (1) 

9414 217 

02-01-1919  

Groenveld Jan---- Feenstra Anne te Hijum en Groenveld Jan te Irnsum in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris 

van de Bond  van Politie personeel Nederland, afdeling Friesland enz.  Onderwerp het aanvangsalaris van fl. 1000.= enz. 

enz.  ook al omdat zij in de Oorlog in nog slechtere omstandigheden hebben geleefd en  de prijzen waren verdubbeld , 

schoeisel en lijfdracht vragen het drievoudige  enz. enz.  met als bijlage een Memorie van Toelichting  waarin een aantal 
citaten uit brieven van  diverse Veldwachters o.a.  20 september 1918 Ik heb nog een laag salaris  en de Bond van’t zomer 

een flink adres aan enz.  zij rekken zig er totaal niets van aan, Het geeft toch niets, Een macht die boven hen staat en die 

beveeld, dan willen ze wel,  enz. zodoende geef ik de moed op en tevens mijn lidmaatschap, Ja vriend je wordt daartoe 
gedwongen . Het is Treurig enz. enz. jaar 1919 (4) 

9180 330-29 

17-02-1915 

Groenveld Jan Met signalement Veldwachter Rauwerderhem  jaar 1915 (3) 

6101 1311  

16-12-1823 

Groenveld Keimpe Gosses , 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) 

8280 517-11, 22 
19-05-1840 

Groenveld L. M.  wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, 

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



8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Groenveld M. R. 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) 

6101 1311  

16-12-1823 

Groenveld P. R. te IJlst, 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) 

9182 285/9 
07-02-1916 

Groenveld Pieter Dokkum Politiedienaar Met Signalement 

9180 330-9 

17-02-1915 

Groenveld Pieter Met signalementPolitiebediende Dokkum jaar 1915 (3) 

6026 608 
06-09-1817 

Groenveld Pieter R. ondertekend als samen met anderen (Burgemeesteren en Zetters van IJlst) een document betreffende 
de huurwaarde van huizen enz. jaar 1817 (1) 

6078 95-44 

25-01-1822 

Groenveld Pieter Rinks te IJlst , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

IJlst enz. enz. jaar 1822 (3) 

6089 1194 blz. 43       

23-12-1822 

Groenveld Pieter Rinks te IJlst 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) 

6093 341 

23-04-1823   

Groenveld Pieter Rinks wegens zijn overlijden word voorgesteld voor zijn post als zetter der belastingen te IJlst enz. enz 

Oppedijk Jan Walles  jaar 1823 (2) 

8308 1070-8 

21-63 

28-10-1840 

Groenveld R. K. 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  

Bladz. 10>> 
27-08-1839 

Groenveld R. K. te Heeg 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) 

6251 1103 

15-11-1814 

Groenveld Rink H. , Hij is een der ondertekenaars van een brief , met als onderwerp: dat allen eigenaren zijn van Plaatsen 

en Losse Landen onder het behoor van de Stad IJlst en dat zij in het zekere geïnformeerd zijn dat de belastingen op enz. 
enz. jaar 1814  (3) 

6101 1311  

16-12-1823 

Groenveld Rinke C. te IJlst, 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) 

8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Groenveld S. P. 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) 

6384 66, 66-a-b 

07-06-1814 

Groenwegen ….?---- Schoondorp Bonne Cornelis Schipper van de Lemmer op Kampen  een door hem getekend 

ontvangsbewijs voor levering van vragt van Leewarden naar Campen aan het 3e Bataillon te Campen aan de  Groenwegen 
….? 1e Luitenant officier der kleding enz. jaar 1814 (2) 

8280  517-11, 45  

19-05-1840 

Groes de  F. L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele 

Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat 
geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met 

ca. 1000 namen (69) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Groes de  Pieter Leenaart165 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie 
van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden 

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

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

6089 1199 blz. 2       
26-12-1822 

Grol Dirk te Ternaard, hij is gedesigneerd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en 
bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

9182 44 / 601 

30-12-1915 

Grol E. C. te Munchen 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) 

8360 393/3,  105 

22-04-1841 

Groll & Comp. Amsterdam Zeehandelaars Schip de Zufriedenheid 

  

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Grond Cornelis M, 118 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 
hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 

wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 

gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Grond Cornelis M., 255 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest 

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 
van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Grond Cornelis M., 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) 



6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Grond Cornelis Martens, 202 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) 

3575 4 
18-11-1878 

Grond Enne Oudebildzijl Veerdienst Eigenaar vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde 
Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 

(3) 

9465 Deel 2, 13 

26-03-1857 

Grond Enne te Oudebildtzijl Beurt en Veerdienst van Oudebildtzijl naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8). 

6072 566 

13-07-1821 

Grondeigenaren te Ypecolsga en Indijk ---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe 

Ypecolsga en Indijk in de gemeente Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert 
een onevenredige grondbelasting enz. enz. enz. jaar 1821 (4) 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Gronden van der Mr. Ouderling te Zwolle, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Grondlasten---- 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 (zie ook onder de familienamen in de index) , jaar 1818 (20) 

6060 480 

06-07-1820 

Grondlasten;---- Friesland ; een lijst met meer dan 1000 familienamen  van personen die  200 gulden of meer in de 

beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (11) 

6034 398 

30-05-1818 

Grondsma Corn. Eises te Nieuwland 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 

Grondsma Cornelis E. , 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) 

6642 674 

08-08-1815 

Grondsma Cornelis Eises---- 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) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Grondsma Cornelis Eizes 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 

Grondsma Cornelis Eues, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 
gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

8285 623-21 

22-06-1840 

Grondsma Gerben Gerrits te Goenga de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 

aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

9181 1645 

03-09-1915 

Grondsma Gerrit,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

3700 42-A 
03-02-1835 

Grondsma Jeltje Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 

1835 (6) 

6047 379 
03-06-1819 

Grondsma Kornelis Eises  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 
betalen in het  jaar 1819 (3) 

5672 84 

15-11-1894 

Grondsma M. >>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) 

6101 1311  

16-12-1823 

Grondsma W. G. te IJlst , 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) 

9180 330-22 
17-02-1915 

Grondsma Wopke Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden  jaar 1915  (4) 

9191 1535 

17-12-1920 

Grondstra  Jan * 08-09-1897 Woudsend Leeuwarden Veldwachter jaar 1920 (3) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Grondstra H. L. te Heeg 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) 

6253 28 blz.3 
04-01-1815 

Grondstra Hylke Lieuwes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één 
honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter 

vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

8364 486-6 
18-05-1841 

Grondstra Wopke Hijlkes hij moet zich ten spoedigste aanmelden bij de administratie van het 8e Regiment Infanterie te 
Leeuwarden enz. jaar 1841 (3) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Grondstra Wopke Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement 



9126 735 

17-04-1879 

Groneman H. J. H. te Groningen Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere 

Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4) 

6683 2 deel 2 

Blz. 7 
04-01-1819 

Gröneman J. L. te Zutphen 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) 

6851 3-A 

16-08-1824 

Gronemeijer W. Onderwerp; overschrijding van zijn verlof jaar 1824 (2) 

6081 326 
01-04-1822 

Gronemeyer---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht  en worden voorgesteld als 
kandidaat (met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar,  Kamphuis Jacob 41 jaar,  

Stoffels Tjitte 30 jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van  Suidersma ,Berehuis   en Fiehne zijn alhier onbekend 

verder wordt genoemd  de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz.  jaar 1822 (4) 

6834 9-A 
21-02-1824 

Gronemeyer W. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van 
voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

6864 18-A 

13-01-1825 

Gronemeyer W. ----Wassenaar Luitzen O. , Bakker te Minnertsga hij krijgt een bekeuring van de commiesen Gronemeyer 

W. en Ringh van G. voor zijn aangifte voor de personele belastingen  over 1821 een vrouwelijke dienstbode heeft 
verzwegen hij krijgt een schikking enz. jaar 1825 (2) 

5998 319 

05-04-1815 

Groniaus Johanes Sybren Floris hij wordt voorgedragen voor de post van Commies der derde Klasse te Kollum hij is een 

der geremoveerde (afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2) 

6099 1035 
20-10-1823    

Groning van J.---- Greuve de Jan Karel  Veearts van de 1e klasse verzoekt om naar Amsterdam te worden overgeplaatst  
per 1 juli dezes jaar en in zijn plaats komt Wagenaar Halbes S.  te Leeuwarden Veearts der 2e klasse  wiens kunde en ijver 

ook zeer geprezen wordt  ook aan Groning van J. Veearts te Midlum  beide op het gewone tractement enz. enz. jaar 1823 

(3) 

6066 

 

54 

23-01-1821 

Groning van Johan wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche 

Zaken van den 13e Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen  met vermelding van het bedrag enz.  jaar 

1821 (1) 

9189 984 
22-08-1919 

Groningen---- ANWB , een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een verkeersbord (Wegwijzer) aan de 
Rijksweg Leeuwarden naar Groningen  ten oosten van Zwartkruis aan het begin van de weg naar Veenklooster , met een 

tekening (Blauwdruk) met de situatie ter plaatse, en een voorbeeld bord ( Model-Wegwijzer zoals er geplaatst gaat worden 

met de plaatsnamen   Lage Vuursche, Baarn, Amersfoort , Utrecht , Laren,  Huizen paal no. 2017. jaar 1919 (14) 

9184 902 

11-07-1917 

Groningen------ ANWB een verzoek tot vergunning van het plaatsen van bordjes voor een wandelroute van Leeuwarden 

en Heerenveen naar Assen en Groningen enz. jaar 1917 (7) 

6033 252 

11-04-1818 

Groningen---- Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen  van den minister 

van financien, betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland zonder 
Limburg jaar 1818 (3) hele dossier (8) 

6040 807 

03-11-1818 

Groningen---- Bolt Jan , kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen jaar 1818 (2) 

5711 6-c 
18-09-1899 

Groningen Een lijst Binnen Vaartuigen ingericht voor vervoer van personen De naam van het schip met de  Technische 
gegevens 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 (29) Dossier(44) 

5711 6-c 
18-09-1899 

Groningen Een stuk van de Gedeputeerde Staten van Groningen Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van 
toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen 

dossier Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en 

betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899 (2) Dossier (44) 

6059 446 

21-06-1820 

Groningen---- Eisveld J. Landmeter  te Groningen en Drente  betreffende het opnemen van de grenzen  van de Gemeente 

Oldehove  welke aan deze grietenij Kollum grensende in het gemeentehuis van Zuidhorn enz.  jaar 1820 (2) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Groningen Lemmer  Stoomboot My Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de  Groningen I  Onderwerp: 

Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 
weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Groningen Lemmer  Stoomboot My Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de  Groningen II  Onderwerp: 

Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 
weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Groningen Lemmer  Stoomboot My. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de  Lemmer I,  Onderwerp: 

Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 

weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Groningen Lemmer  Stpoomboot My. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de  Lemmer II,  Onderwerp: 

Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 

weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16) 

5672 73 
04-03-1891 

Groningen Lemmer Stoom Boot Mij.  ,  komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren 
met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 

kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip ( de Groningen I en II,  de Lemmer I 

en II, de Sneek en de Veehandel V) en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9) 

5672 78 

17-08-1892 

Groningen Lemmer Stoom Boot Mij. , er komen klachten van verschillende zijden binnen over de Hinze Boten  zij varen 

veel bij nacht hebben de schepen en de wallen door hun snelle vaart veel te lijden enz. enz. jaar 1892 (6)  

5672 45 

18-06-1891 

Groningen Lemmer Stoom Boot Rederij te Groningen met de schepen “Groningen I en  II, “”Lemmer I en II” en de 

“Sneek”   en het schip de Veehandel V , Schip de Groningen I, II wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde 
Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten 

met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

5675 41 
05-10-1916 

Groningen Lemmer Stoomboot Mij. te Groningen Schip de Stad Zutphen jaar 1916 

6093 301 

10-04-1823 

Groningen---- Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

6039 792 
27-10-1818 

Groningen -----Poppes Neeltje Idskes en haar broer Poppes Poppe Idskes,Hij komt voor in het document Departement der 
Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Friesland, 

Drente en Groningen Boelens F. A. te Beetsterzwaag   jaar 1818 



6855 20-A   

05-10-1824 

Groningen van Johan , Veeats te Midlum een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een bekeuring wegens 

verkeerde aangifte van een  paard. Jaar 1824 (2) 

6867 08-02-1825 

27-A 

Groningen, ---- Hasselt van B.T(F?).W. Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden schrijft aan de Gouveneur van 

Vriesland dat i.v.m. het bezorgen van de post de volgende plaatsen betreffende de Overstroming enz. enz. er worden 
genoemd de plaatsen: Meppel,  Zwolle, Havelte, Steenwijk, Westerbeeksloot, Bergumerdam, Groningen jaar 1825 (2) 

6851 9 -A 

11-08-1824 

Groningen, Aanbesteding met bestek en conditieen waarnaar zal worden aanbesteed, van de Zeeweringen van de 

Provincie Groningen, ten Zuidoosten van Delfzijl. Het Reitdiep en te Zoltkamp (Zoutkamp) jaar 1824 (56) 

9134 1429 
22-10-1883 

Groningen,---- Smit Jan Wolter kapitein op het vergane schip de Jantina Hillena, eigenaar Cremer J. P. te Zeerijp Prov. 
Groningen, bijgaand een lijst met allerlei byzonderheden zoals lading, deklast, wind, oorzaak, waarde van het schip enz. 

enz. jaar 1883 (3) 

9126 735 

17-04-1879 

Groningen. Hesselink M. en Groneman H. J. H. te Groningen Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens 

voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4) 

5674 39 

16-12-1908 

Groninger – Lemmer Stoomboot My.---- Nieveen H.  Directeur van de Groninger – Lemmer Stoomboot My. Kantoor 

houdende te Groningen die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) ( waarvan 1 met een 

gedrukt Briefhoofd) om de Zeeboten  die de dienst tussen Amsterdam en Lemmer onderhouden en wel de  “Amsterdam” , 
“Lemmer”, Groningen III” en “Groningen IV”  voor onderhoud naar de Werf van de Gebroeders de Boer en dit niet 

anders kan dan bij afwisseling  enz.  en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1908 (9) 

5711 45 
15-10-1903 

Groninger Courant de provinciale Een Krantenartikel; Onderwerp is de vereniging ter  bevordering ter verbetering van de  
haven te Delfzijl als van de waterwegen enz. enz. , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, 

gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  jaar 1903 

(6) 

6079 195 
25-02-1822 

Groninger Diep Onderwerp: het bestek van aanbesteding wegens  het aanmaken en leveren van kettingen voor  de 
betonning van genoemde water enz. enz. met tekeningetjes van de te leveren kettingen en haken enz.  jaar 1822 (9) 

5664 3,  12 

20-04-1916 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Bato, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 29 
17-04-1913 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Bato, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 27,  11 

16-04-1914 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Bato, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 A.12 Bijl 34 
27-04-1911 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Bato, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 A.16 Bijl.34 

25-04-1912 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Bato, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 162,  34 
27-02-1917 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Bato, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 A.12 

27-04-1911 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Oldambt, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 3,  12 

20-04-1916 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Oldambt, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

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

5664 29 

17-04-1913 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Oldambt, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 27,  11 

16-04-1914 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Oldambt, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 A.16 Bijl.34 

25-04-1912 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Oldambt, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 162,  34 

27-02-1917 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Oldambt, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 3,  12 

20-04-1916 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Sappemeer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

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

5664 162,  34 

27-02-1917 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Sappemeer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 A.15 

25-04-1912 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 3,  12 

20-04-1916 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

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

5664 29 

17-04-1913 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 27,  11 

16-04-1914 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 A.15 Bijl.34 

25-04-1912 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 162,  34 

27-02-1917 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 3,  12 

20-04-1916 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

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

5664 29 

17-04-1913 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 27,  11 
16-04-1914 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 A.12 Bijl 34 

27-04-1911 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 A.16 Bijl.34 
25-04-1912 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 



5664 162,  34 

27-02-1917 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 162,  35 

27-02-1917 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 A.12 Bijl.34 
27-04-1911 

Groninger Lemmer Stoomboot Mij te Sneek Schip de Winschoten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5673 
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Blz.1 t/m 8 
05-02-1900    

Groninger Lemmer Stoombootmaatschappij te Groningen,Sneek VI staat vermeld op een lijst Naamsverandering van 

Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover 
hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  door 

Nieveen R. briefje dat aan het verzoek is voldaan  en het schip Sneek met het no. 6  is voorzien enz. jaar 1900 (11) 

5672 53 

30-09-1891 

Groninger Rotterdam Stoomboot Mij ----Bruinsma  P. Stoombootkapitein  te Dokkum  schrijft een door hem getekende 

brief aan de gedeputeerde Staten  en verzoekt een vergunning tot bevaren met zijne stoomboot “Veehandel III” enz.  enz. 
en de fabrikant Boon Molema & Cock schrijft  brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  dat hij verklaard dat 

in hun fabriek is gebouwd het schip de Hunze II in 1888 afgeleverd aan de Groninger Rotterdam Stoomboot Mij,  in 1889 
de Libra  aan de heer Plantenga H. P. te Joure   en in 1889 de Stad IJlst aan de heer Jong de P, Pzn. Te IJlst in 1890 de 

Eendracht aan de heeren Bakker & Hoekstra te Langweer, verder een correspondentie daarover,  jaar 1891 (6) 

5672 45 

18-06-1891 

Groninger Rotterdam Stoomboot Mij met hun schepen genaamd de  Hunze I, II, III, IV, V, VI, VII  wordt vermeld in : Een 

staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van 
Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

5672 17 

01-10-1889 

Groninger Rotterdam Stoomboot Mij,  wordt vermeld in de het Register der verleende vrijstellingen, ingevolge artikel 8 

van het Reglement van Politie op de Waterstaatwerken in onderhoud en beheer bij de Provinvincie betreffende 
Stoomboten en Sleepboten van te grote afmetingen enz. enz. jaar 1889 (8) 

5672 6 

19-06-1884 

Groninger Rotterdam Stoomboot Mij, gevestigd te Groningen  varen met 2 Stoomboten en wel de Hunze I en II en vragen 

een vergunning om te mogen varen op het kanaal Harlingen Dokkum-Nieuwezijlen enz. verder een correspondentie 

daarover getekend door de Voorzitter  Jansen Hendr. En de Secretaris met een niet leesbare handtekening jaar 1884 (8) 

5675 61 

28-03-1918 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Mij te Groningen Schip de Hunze IV, jaar 1918 (5) 

5675 96 

20-06-1912 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Mij te Groningen Schip de Hunze III, IV en V  jaar 1912 (13) 

5711 44 

15-01-1898 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Mij te Groningen Schip de Hunze I, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van 

toltarieven gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  

jaar 1898 ( 24) 

5711 44 
15-01-1898 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Mij te Groningen Schip de Hunze II,  Onderwerp: Stukken betreffende de invoering 
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te 

betalen  jaar 1898 ( 24) 

5711 44 
15-01-1898 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Mij te Groningen Schip de Hunze III, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering 
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te 

betalen  jaar 1898 ( 24) 

5711 44 
15-01-1898 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Mij te Groningen Schip de Hunze IV, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering 
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te 

betalen  jaar 1898 ( 24) 

5711 44 

15-01-1898 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Mij te Groningen Schip de Hunze V, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering 

van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te 
betalen  jaar 1898 ( 24) 

5711 44 

15-01-1898 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Mij te Groningen Schip de Hunze VI, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering 

van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te 
betalen  jaar 1898 ( 24) 

5667 2 

21-01-1880 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Rederij te Groningen Schip de Hunze I, jaar 1880  

Dossier (20) incl Prijslijst 

5711 44 
15-01-1898 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Rederij te Groningen Schip de Hunze VII, Onderwerp: Stukken betreffende de 
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die 

tarieven te betalen  jaar 1898 ( 24) 

5711 44 

15-01-1898 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Rederij te Groningen Schip de Hunze VIII, Onderwerp: Stukken betreffende de 

invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die 
tarieven te betalen  jaar 1898 ( 24) 

5672 73 

04-03-1891 

Groninger Rotterdamse Stoomboot Rederij te Groningen Schip de met de schepen de Hunze I, II, III, IV, V, VI en VII , 

jaar 1891 (3) Dossier (9) 

5667 Jaar 1880 
akte 2 

Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij te Groningen---- Schilthuis J.  voorzitter en Vos A. J?. Az. Secretaris 
van de Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij te Groningen concessionarise eener stoombootdienst voor 

vervoer van reizigers en goederen tussen Groningen en Rotterdam  van de beschikking d.d. 28 April 1877 om in die dienst 

te mogen bezigen 3 stoomboten en wel de Hunze III, IV en V en  ook genoemd de Hunze VI waarvan de afmetingen 
bedragen enz. ook genoemd het schip de Bieruma Oosting enz. Jaar 1880 (39) 

5995 71/9 

27-01-1815 

Gronsma Eelkjen†---- Hylekama van B. A. in qualiteit als Regter Commissaris, Dobbe Bernard Johan Koopman en Endtz 

Samuel Medicinal Doctor te Sneek in qualiteit als Curatoren over de gefailleerde boedel van  de gewezen Bankhouder 
Susting ….? Geadtisteerd met den heer Vermey Icaac Mr. Griffier enz. enz. welke slechts onder bewaring van de heer 

Tibma J. M. was gestreld enz. enz. en ten einde aan de nieuw benoemde Cassier Schilstra Yme Lourens ter bewaring te 

worden gegeven enz.  en de Heer Gaastra Roelof bewaarder in deze boedel mede gecompareerd zijnde verklaard in het 
huwelijk te zijn getreden met Tibma Grietje Joukes dochter van Tibma Jouke Minks en als gelastigde van zijn 

schoonbroeder Tibma Fekke Joukes Huisman te Goyinga  enz. enz. staande egt met wijlen zijn eerste vrouw Gronsma 

Eelkjen enz. de Deurwaarder Sybrandi Klaas  verklaart dat bovenstaande enz. jaar 1815 (2) Document (9) Dossier  (45) 

6001 692 

31-07-1815 

Gronstra P. J. te Poppingawier een ordonnancie te weten ten bedrage van f. 285. = ten gunste van hem wegens reparatien 

’s Lands Academie gebouwen te Franeker enz. jaar 1815 (1) 

6418 248-A  

 10e  blz.  

Groodges Cornelis te Kaltlijk 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 



Nom. Staat 

02-06-1817 

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) 

8224 1236-5 

00-12-1839 

Groof A. E.  wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten 

op Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3) 

6034 397 
30-05-1818 

Grooff Reijer---- 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) 

6419 289 

02-07-1817 

Groonenberg van Rudolph---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van Vriesland  

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus wonende 

op het Heerenveen en verzweegene in de lootingen van 1815 en 1816 hedenmorgen voor ons gecompareerd zijnde en ons 

heeft vertoond een Notarieele akte (is ook aanwezig) ter bewijze dat zijn eenige broeder welke in Franschen dienst is 

vertrokken  geweest alnog afwezig is  en van hem tot op heden nog geen berigt ontvangen  de Notaris is Keizer Gerhard 
Jacob te Groningen met de navolgende getuigen Groonenberg van Rudolph Boekhandelaar, Ridder Hermanus Zilversmid, 

Ridder Jan van beroep Kuiper en Jager Tobias Alexander  Koopman verklaren dat zij hebben gekend Hessel Fransiskus  

en dat zijn broeder genaamd Hessel Louis zij ondertekenen de akte enz. jaar 1817 (4) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Groonier H. te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf 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) 

6830 18-A blz. 22 

21-01-1824 

Groos P. W. de weduwe 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) 

6389 4 

28-10-1814 

Groos Philip Willem, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., 

Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein 
Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. 

W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., 

Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson 
Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman 

Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig 

vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1) 

5664 274-a,  6 

28-02-1918 

Groot  de Gebr. Jan en Anne Nieuwe Bildtzijl Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

5664 162,  6 

27-02-1917 

Groot  Gebr. de Jan en Anne Nieuwe Bildtzijl Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

8225  1253-13,13 

10-12-1839 

Groot (de) Pieter Reindert te Franekeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  

November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

8386 949/19 

20-09-1841 

Groot A. R. te Warga,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 7 
17-09-1839 

Groot de  ….? de weduwe te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten 
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8057 97/9512          

1099/4 

30-10-1837 

Groot de  D. † Chalouproeyer Klaringsvaartuig jaar 1837 

6840 36-A  

blz. 13 

22-04-1824 

Groot de  J. E. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8352 220/18 Groot de  Jisk F. Groot Zeeschipper Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een 

storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8) 

8383 874/9 no. 23 
04-09-1841 

Groot de  Joppe Gijsberts--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in 
depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6) 

5672 128 

30-07-1896 

Groot de  M.  te Heerenveen & Jong de Tj. een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de 

“Eendracht  “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1) 

5672 74 
21-01-1892 

Groot de  M. ----Eyck van A. E. te Echten en Groot de M. Oud eigenaren van de Stoomboot de “Eendracht” hebben er 
geen bezwaar tegen dat de nieuwe eigenaren Bakker A. S. en Hoekstra P. J. hun vergunning overnemen enz. enz. maar er 

bleek een vergissing te zijn omdat de verkopers nog een boot hadden die de Eendracht heet enz. enz.  jaar 1892 (4) 

8360 394/21, 263 
23-04-1841 

Groot de  Yntzes Baekes Heerenveen Veldwachter te Heerenveen jaar 1841 



9725 Deel 2  

04-03-1893 

Groot de ….? Schiermonnikoog Kapitein op de Zeenympf 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 1893 (2) 

8059 1160/9  
34/ 10079 

17-11-1837 

Groot de ….? Schipper jaar 1837 

6397 670 

15-06-1815 

Groot de 2e Luitenant bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers 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) 

8214  1035/9 

09-10-1839 

Groot de A---- Zondervan Kornelis K. en Samel Teunis Kl. Het betreft de oninbaarheid van de twee posten op de 

Personele Belastingen door den gewezen Deurwaarder Groot de A. die heeft gefungeerd in de dienst van 1837 en 1838 

enz. jaar 1839 (3) 

6840 36-A blz. 2 

22-04-1824 

Groot de A. G. Boer van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 
Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 12 
27-08-1839 

Groot de A. G. te Deersum 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) 

8280 517-11,  

34-35, 37 
19-05-1840 

Groot de A. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van 
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Haske in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 

1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8280 526-1, 20 
22-05-1840 

Groot de A. R. te Idaarderadeel 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 Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_20 

20-07-1841 

Groot de A. R. te Warga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend 

Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 20 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Groot de A. R. te Warga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

ca. 1000 namen (132) 

8214  1024/19-b 

07-10-1839 

Groot de A. 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) 

8214  1024/19-b 

07-10-1839 

Groot de A. 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) 

6840 36-A  
blz. 50              

22-04-1824 

Groot de Aede J. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 
een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

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

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

6282 737-20 

07-07-1817 

Groot de AEde, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

8361 42-20 

01-05-1841 

Groot de Albertus Johannes staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum 

en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van 
Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in 

opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 

1841 (6) 

8257  69/20, 3 

nummer 38 

20-01-1840 

Groot de Andries Jacobs te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van 

de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

8309 1103-10 
07-11-1840 

Groot de Andries Salomon er wordt toestemming verzocht op de benoeming van hem tot Gedelegeerde te Sneek der 
Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1840 (3) 

9185 1612 

05-12 1917 

Groot de Anne Dirks, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1917 (5) 

6276 1102-4 

18-12-1816 

Groot de Anske G. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) 

van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

3698 A-5 
11-10-1828 

Groot de Antje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

3700 15-B 

nrs. 1 - 10 
03-02-1836 

Groot de Arjen Eymes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen 
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 



3698 A-5 

11-10-1828 

Groot de Arjen Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Groot de Arjen staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot 

Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

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

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

9184 839 
03-07-1917 

Groot de Atse , komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 890 

04-07-1918 

Groot de Atse gehuwd met Visser Anne, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum 

en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Groot de Auke Wijtzes te Haskerland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van 

de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

9184 839 

03-07-1917 

Groot de Auke, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 890 

04-07-1918 

Groot de Auke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

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

8047 260/4839 

02-06-1837 

Groot de Barteld Jacobs * 18-10-1818 Ligtmatroos  op Gezina 

6840 36-A  
blz. 50              

22-04-1824 

Groot de Baukje , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

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

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

6070 424-12          

25-05-1821 

Groot de Beinte Jeltes 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) 

6623 42 
07-08-1813 

Groot de Beitske Johannes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school 
zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer 

niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 
07-08-1813 

Groot de Beitske Johannes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school 
zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst 

gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is 

geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 
07-08-1813 

Groot de Beitske Johannes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest 
gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is 

geweest. enz. jaar 1813 (5) 

8291 728/12 
22-07-1840 

Groot de Berend Harlingen/Noorwegen Kapitein op de  Antje  (Harlingen) jaar 1840 

9126 1016 

21-06-1879    

Groot de C. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te 

Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen 
naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend 

door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en 

Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6243 191-7 
06-03-1814 

Groot de C. de weduwe, 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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Groot de C. G.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij 

alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat 

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

5667 Jaar 1880 
akte 10 blad 9  

Groot de C. G., Wolkammer,  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) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Groot de Catharina Lykles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen 

der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

8364 498/10, 4 
21-05-1841 

Groot de Corn’s de erven staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente 
Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, 

huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

9465 Deel 2, 16 
18-06-1857 

Groot de Cornelis Gerbens te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het 
Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8). 

8057 232/9352                
1079/1718 

27-10-1837 

Groot de D.  †  Chalouproeyer Klaringsvaartuig jaar 1837 

8308 1070-8 

665-708 
28-10-1840 

Groot de D. A. te Wommels 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 8>> 

27-08-1839 

Groot de D. A. te Wommels 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) 

8181 396/27, 232 

15-04-1839 

Groot de D. Engelsmansplaat Chalouproeyer Klaringsvaartuig 

8201 785/9 

Bladzijde 3 
07-05-1839 

Groot de D. J. Kapitein is met zijn schip de Dorothea Maria vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Hamburg 

staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-
aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8308 1070-8 

21-63 
28-10-1840 

Groot de D. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

3699 A-13 
17-02-1834 

 

Groot de Derk Tjerks, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om 
naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11) 

3701 13-C 

31-01-1839 

Groot de Derk Tjerks, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  kinderen 

die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar 
de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Groot de Derks Tjerks, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

8096 626/20 

260 nr. 1 

28-06-1838 

Groot de Dirk Cornelis Hollum Buitenvaarder jaar 1838 

6020 136 

03-03-1817 

Groot de Dirk Freriks (de weduwe) zij en haar  huis  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de 

Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Barradeel begin der Linie bij 

enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) 
beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6) 

8197 701-23 

10-07-1839 

Groot de Dirk J. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de 

jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

8308 2086-11 

01-11-1840 

Groot de Dirk J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) 

dossier (5) 

8047 260/4839 
02-06-1837 

Groot de Dirk Kornelis gehuwd met Jany  Folkerts Molenaar Buitenvaarder  wonende te Hollum            

7970 119, 30/7 

09-01-1837 

Groot de Dirk M. Engelsmanplaat Chalouproeier Boreas jaar 1837 

8132 184/109 

04-01-1838 

Groot de Dirk Martens Engelsmanplaat Sloeproeyer Klaringsvaartuig jaar 1838 

6407 198- 

1+12-13 
04-05-1816 

Groot de Dirk Martens staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het 

Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van 

Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 

december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van 
geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

6383 153 

16-05-1814 

Groot de Dirk Thomas, Koopman en Slagter te Marrum  en de Schout van Marrum Bosch D. L. meldt dat Groot de Dirk 

Thomas tot den landstorm van Marrum behoort en hij gisteren (15 mei 1814) bij de Exercitie absent is gebleven, en bij de 
vraag daarvoor enz. antwoorde hij dat men hem van het leven beroven doch nimmer hier toe konde noodzaken om 

aanwezig te zijn enz. jaar 1814 (2) 

3701 13-D 

07-02-1842 

Groot de Dirk Tjerks, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen 

van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals 
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10) 

3700 14-A 

04-02-1835 

Groot de Dirk Tjerks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 
(6) 

3700 13-C 

31-01-1837 

Groot de Dirk Tjerks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

6276 1102-3 

18-12-1816 

Groot de Dirk Tomas moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) 

van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

9414 94 

08-01-1902 

Groot de Doeke , hij staat vermeld op een staat van het gehele Politiepersoneel van Leeuwarderadeel allemaal 

Veldwachters met Signalement zoals  standplaats , geboortejaar, dagtekening benoeming , bezoldiging, vroegere 
Burgerbetrekking  enz. enz. enz.  jaar 1902 (3) 

9180 330-23 

17-02-1915 

Groot de Doeke Met signalement Veldwachter Leeuwarderadeel , jaar 1915 (3) 

9182 285/23 

07-02-1916 

Groot de Doeke Stiens Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

6038 687 

16-09-1818 

Groot de Douwe 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) 

6049 556 

09-08-1819 

Groot de Douwe S. van Goutum    zij zijn tot taxateur benoemd enz. betrefffende; .---- Dijkstra Jan D.,  Ploeg van den  R.,  

Gosliga P. alle landeigenaren te Huizum onderwerp taxatie van hun landerijen enz. jaar 1819 (1) 



6383 65 

02-04-1814 

Groot de Douwe T. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat 

der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

6100  1215-24 
29-11-1823 

Groot de Douwe Takes te Broek , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langweer in 1823 
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6089 1194 blz. 26    

23-12-1822 

Groot de Douwe takes te Goingarijp 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) 

6867 08-02-1825 
45-A 

Groot de Douwe Teekes wegens zijn overlijden komt in zijn plaatsals voordragt als zetter  Vries de Rintje Tijsses Boer in 
de Broek en  Bouma Jan Ages en aangenomen als zetter te Doniawerstal Vries de Rintje Tijsses enz. jaar 1825 (2) 

9183 756 

03-05-1916 

Groot de Douwe,  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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Groot de Douwe, 21 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) 

9186 548 

04-05-1918 

Groot de Douwe, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 12 
27-08-1839 

Groot de E. G. te Poppingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 
17-07-1839 

Groot de E. H. te Scharnegoutum 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) 

4894 2306 

27-06-1899 

Groot de E. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende 

dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h 

Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige 
toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  

Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het 

Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit 
kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de 

Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

6858 19-A 
05-11-1824 

Groot de Eeltje A. te Beetgum een proces verbaal wegens het verkeerd aan geven voor de belasting van een paard jaar 
1824 (3) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Groot de Eeltje J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, 
jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6855 21-A   

05-10-1824 

Groot de Eeltje te Beetgum een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een bekeuring wegens verkeerde 

aangifte van twee paarden jaar 1824 (2) 

9181 1645 

03-09-1915 

Groot de Eeltje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

9184 400 
02-04-1917 

Groot de Eeltje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

6393 134 

28-02-1815 

Groot de Eesge Klazes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 
(5) 

3699 B-14 

21-04-1834 

 

Groot de Egbert Hotzes kind van Groot de Hotze Gosses en Bolma Bouwkje Egberts , wordt vermeld op de Nominative 

Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  

met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3) 

3699 A-31 

12-02-1834 

 

Groot de Egbert Hotzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 

1834 (10) 

3699 B-4 

08-04-1834 

 

Groot de Egbert Hotzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 

1834 (6) 

8375 716-3_1D 
22-07-1841 

Groot de Elisabeth 03-08-1834 in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 
8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 

document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport 

kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

3699 A-15  
15-02-1834 

Groot de Elisabeth J. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (13) 

3698 B-15 
nrs.  28-41 

15-02-1832 

Groot de Elizabeth J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Groot de Evert Sipkes te Wijmbritseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van 
de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve 

van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Groot de Evert van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 

kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns 



voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse 

opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 12 

27-08-1839 

Groot de F. S. te Poppingawier 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 181    
00-00-1898 

Groot de Fokke , 4e Reg. Vestingsartillerie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

6418 248-b 1e bat 2e  

blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Groot de Fredrik Dirk 216 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

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

afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 248-DD  
3e Compag. 

2e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Groot de Fredrik Dirk staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 
afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting 

voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

9182 630 

05-04-1916 

Groot de G. H. B. te Hillegersberg, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  

Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9182 734 
27-04-1916 

Groot de G. H. B. te Hillegersberg, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  
Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) 

Jaar 1916 (3) 

8052 34/7078 

812/4 
14-08-1837 

Groot de G. Roordahuizum Schipper jaar 1837 

5675 63 

08-04-1918 

Groot de G. schrijft namens de Algemene Schippersbond in een door hem getekende brief  (met gedrukt briefhoofd van de 

Schippersbond) wegens onbillijkheden betreffende de maten van de schepen enz. enz.jaar 1918 (2) 

9184 155 
03-02-1917 

Groot de Gaeltje, Komt voor op een  document  (blz.2)  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) 

5664 274-a,  36 
28-02-1918 

Groot de Gebroeders Oostermeer Schip deOostermeer Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

9184 839 

03-07-1917 

Groot de Gijsbert, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

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

8386 939/2 
22-09-1841 

Groot de Grietje Jans , Turfmaakster te Idzardt onderwerp: een Lijfsdwang jaar 1841 (1) 

6274 901 

31-08-1816  

Groot de Grietje Klases---- Steeg van der Klaas Daams ,Boer van beroep, Groot de Rinske Anskes,  Boer van beroep en 

Groot de Grietje Klases  weduwe van Schat Wob Douwes Boerinne  alle wonende te Berlikum dat zij reedes voor een 
groot jaar een rekwest heben ingediend om voldoende van hun gelden wegens geleverde paarden en tot nu toe nog geen 

betaling hebben gehad (alle drie  ondertekenen deze brief) enz. jaar 1816 (2) 

3698 A-5 

11-10-1828 

Groot de Grietje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 
1828 (4) 

6403 14 

23-12-1815 

Groot de Gritie Klases---- Dijkstra  T. W. Schout van de Gemeente Berlikum ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingezetenen en wel in het bijzonder de Guadiniers door 
de geringe opbrengsten enz. aanwezig dit Request van Steeg van der Klaas Daams, Groot de Rinske Anskes, Groot de 

Gritie Klases weduwe Douwes alle 4 ondertekenen  dit request aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (3) 

3599 95 

00-00-1878 

Groot de H---- Buisman Derk te Grouw , Stukken betreffende de aan hem verleende concessie voor eene Stoomsleepdienst 

op de wateren in deze provincie (Friesland) Grouw  met het schip de  Friso ook aanwezig een blauw boekje genaamd 
Reglement en Tarief voor de aan de Derk Buisman te Grouw enz. gedrukt te Leeuwarden door de Provinciale Drukkerij 

van Groot de H. jaar 1878  (19) 

6424 584 
02-12-1817 

Groot de H. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op  de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Ferwerde-      
         radeel 

Groot de H. D.  te Marrum 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) 

6833 14-A, 10 

12-02-1824 

Groot de H. K. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van 

Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. 
Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 

1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

6833 27-A, 2 
06-02-1824 

Groot de H. S. 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 

8386 949/8 

20-09-1841 

Groot de H. te Driessum, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

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

6866 25-01-1825 

6-A 

Groot de H. W. Kapitein op het schip de Goede Hoop liggende te Harlingen en dat op verzoek van Nap Harin H. te 

Groningen een nieuwe Zeebrief wordt verleend aangezien de op 22 febr. 1823 verleende document staat komen te 
vervallen en er wordt een nieuwe afgegeven enz. jaar 1825 (5) 



6282 737-9 

07-07-1817 

Groot de Hans G., Boer te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6626 471 

07-04-1814 

Groot de Hans Gerbens,  Gerben Piers Swierstra (Hij tekent als Gerben Piers Sieratera) en Hans Gerbens de Groot (tekent 

als de Grood) Huislieden te Oosterwierum, Kerk en Armvoogden van de dorpe Oosterwierum geven in een door hen 

getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal van Zijne Koninklijke Hoogheid de Vorst 
enz. dat zij met de betaling zijn agter gekomen en dit aanhoudend vermeerderd verder wordt er vermeld welke schulden zij 

hebben enz. ook aanwezig een extract dat opnieuw tot Kerkvoogden benoemd Groot de Hans Gerbens  en Gerben Piers 

Swierstra en er wordt afgesproken dat de kerk zodanige goederen zullen verkopen om de schuld af te lossen ondertekend 
(in copie) door  Groot de Hans Gerbens  en Gerben Piers Swierstra, Wageningen van G., Fopma R. S. en Meintema B. M. 

beide Municipale Raden en de Maire Gosliga P. J. enz. , Jaar 1814 (5) 

6285 1247- 130 
18-12-1817 

Groot de Harke, 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 96 
20-01-1840 

Groot de Harmen Jans te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes 
Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij 

Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Groot de Hendr´k 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) 

9921 14 
19-10-1882 

Groot de Hendrik  Brigadier Titulair en Rijksveldwachter te Wijckel 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Groot de Hendrik 228 Bolsward 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) 

9183 1597 
06-11-1916 

Groot de Hendrik gehuwd met Keimpema van Bregtje, Komt voor op een  document  (blz.2)  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) 

8224 1216-14, 3 
29-11-1839 

Groot de Hendrik Jans, 30 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling 
Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van 

Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom 

aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4) 

6422 459 

25-09-1817 

Groot de Hendrik---- Lijcklama a Nijeholt T. M. Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken dat Groot de Hendrik geboren te Workum 16-02-1792 is volgens bijgaand 

gelegaliseerd attest van de voogden van het Burgerweeshuis op de 18e juli 1809 uit dat gesticht gerequireerd  ondertekend 
door Schultze H. en heeft het Corps pupillen te Versailles enz. jaar 1817 (7) 

6420 353 

12-08-1817 

Groot de Hendrik---- Lijclama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Wijbinga Hendrik Wijbes, Verlofganger van het Bat. Nat. Mil. No. 3 zich ophodende 

in Dragten en hij zijn Paspoort nog n iet heeft bekomen ook Jarings Jaring Hanzes heeft het zelfde probleem en zig 
ophoudende te Heerenveen ook Groot de Hendrik te Bolsward dog thans te Tjum idem  enz. jaar 1817 (2) 

9183 1306 

06-09-1916 

Groot de Hendrik met vrouw en 1 kind, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven 

ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 
bestemming,  jaar 1916 (4) 

8257  69/20, 2 

nr.  151 

20-01-1840 

Groot de Hendrik Pieters te St. Johannesga  hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes 

Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij 
Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Groot de Hendrik Tjerk  Hen….?\Tjerk184 Harlingen 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 Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  

met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6865 1-C no. 78 
24-01-1825 

Groot de Hessel Jacobs , plaatsvervanger voor Tjelkerda Jan Sipkes,  afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat 
vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig 

artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn 

overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6393 134 

28-02-1815 

Groot de Hessel Jacobs 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 1812 opgemaakt enz. jaar 

1815 (5) 

6388 117  
22-10-1814 

Groot de Hessel Sijtzes---- Sijtgen George , het retoer gezonden overlijdensextract enz. en de Commissaris van 
Heerenveen schrijft dat waarschijnlijk Sijtgen George dezelfde is als Sijtzes Sjoers zoals door de schout van de Gemeente 

Haske Dalmolen H. is aangegeven en wel  door hem gevonden in het doopboek van Nijehaske hij geboren meot zijn 27-
12-1774 en zoon is van Hessels Sijtze en Sjoerd Antje maar Sijtgen George heeft zich ook wel geschreven als Groot de 

Sjoerd Sijtzes en hij heeft een breder op het Heerenveen met de name Groot de Hessel Sijtzes enz. jaar 1814 (2) 

3699 B-14 

21-04-1834 
 

Groot de Hotze Gosses---- Groot de Egbert Hotzes kind van Groot de Hotze Gosses en Bolma Bouwkje Egberts , wordt 

vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de 
Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3) 

3699 B-14 

21-04-1834 
 

Groot de Hotze Gosses---- Groot de Jacob Hotzes kind van Groot de Hotze Gosses en Bolma Bouwkje Egberts , wordt 

vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de 
Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3) 



3699 A-31 

12-02-1834 

 

Groot de Hotze Gosses, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 

(10) 

8375 716-3_1E 
22-07-1841 

Groot de IJme Arjens 02-09-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging 

en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Groot de Isaac M., 106 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) 

6380 13 nr. 40 

29-01-1814 

Groot de Isaac Meijer (Meijer de Groot Isaac)  te Hindelopen, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de 

onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, 
agtergebleven manschappen  van de Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Groot de Isaac Meijer, 12 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Groot de Isaak M., 97 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 

hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 

wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 
gevangenen (48) 

6422 496 depot no. 

1 
14-10-1817 

Groot de J. A. Ferwerderadeel staat in een door de door de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling 

Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen gedateerd aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij met 
de Fuselier Veenstra G. te doen toekomen negen verlofpassen bestemd voor o.a. eerstgenoemde enz. jaar 1817 (2) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.12>> 
27-08-1839 

Groot de J. A. te Rauwerd 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Groot de J. Aukes 41 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

5664 37, 10 

01-04-1910 

Groot de J. Drachten Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5664 37, 10 

01-04-1910 

Groot de J. Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

6840 36-A blz. 4 
22-04-1824 

Groot de J. G. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6258 643-4 
28-06-1815 

Groot de J. H. van beroep Bode bij der Schout te Hardegarijp wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van 
Hardegarijp naar aanleiding van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding welk 

bedrag en waarvoor enz. jaar 1815 (4) 

8214  1024/9 
07-10-1839 

Groot de J. IJ. het betreft zijn request houdende het verzoek om ontslag uit de Gestichten der Maatschappy van 
Weldadigheid enz. jaar 1839 (4) 

8361 415-5 

28-04-1841 

Groot de J. K.  Pachter aan het Domein Tolhek van Driesum staat in een Extract uit het register van den Minister van 

Financiën enz. jaar 1841 (3) 

8308 1074-9 
29-10-1840 

Groot de J. K. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. 
jaar 1840 (5) 

8375 708-5_8b 

20-07-1841 

Groot de J. K. te Driesum staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 

Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de 
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 8-2 

19-06-1840 

Groot de J. K. te Driesum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Groot de J. K. te Driesum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  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) 

6833 14-A, 7 

12-02-1824 

Groot de J. K. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van 

Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. 
Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 

1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 7>> 

17-09-1839 

Groot de J. P. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter 

de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 



8308 1070-8 

494-536 

28-10-1840 

Groot de J. R. de weduwe te Friens 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 

Groot de J. R. de weduwe te Friens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied 
bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 

van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

5664 3,  4 

20-04-1916 

Groot de J. te Balk Schip de Balk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 10 

17-04-1913 

Groot de J. te Balk Schip de Balk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 A.5  Bijl. 13 
25-04-1912 

Groot de J. te Balk Schip de Balk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 27,  4 

16-04-1914 

Groot de J. te Balk Schip de Balk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 162,  14 
27-02-1917 

Groot de J. te Balk Schip de Balk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a.  14 

28-02-1918 

Groot de J. te Balk Schip de Balk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

5664 274-a,  14 
28-02-1918 

Groot de J. te Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

5664 274-a,  14 

28-02-1918 

Groot de J. te Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

5664 274-a,  14 
28-02-1918 

Groot de J. te Balk Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Groot de J. te Driesum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  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) 

6840 36-A  

blz. 19 
22-04-1824 

Groot de Jacob Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers 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 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

3699 B-14 

21-04-1834 
 

Groot de Jacob Hotzes kind van Groot de Hotze Gosses en Bolma Bouwkje Egberts , wordt vermeld op de Nominative 

Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3) 

3699 A-31 

12-02-1834 
 

Groot de Jacob Hotzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 
(10) 

3699 B-4 

08-04-1834 
 

Groot de Jacob Hotzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 
(6) 

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Groot de Jacob Jans staat vermeld in 1830 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie 

Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  

informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is 
overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4) 

8375 716-3_1F 

22-07-1841 

Groot de Jacobus 01-01-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging 

en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8179 366-20 

08-04-1839  

Groot de Jacobus Jans * 11-06-1820 Harlingen z.v. Groot de Jan en Brouwer Jantje Jacobus Beide overleden, ,  Hij staat 

vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Harlingen  en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende 
personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

9181 1751 

06-10-1915 

Groot de Jacobus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 

(3) 

8257  69/20, 3 

nummer 21 

20-01-1840 

Groot de Jakob Lukas te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van 

de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Groot de Jan * 25-12-1806 Vlaanderen, Fuselier in het Oost Indisch leger artillerie, Hij staat op de Signalements lijst van 

militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis 

van de Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Drie Gebroeders in 1836  enz.,  en vervallen van den 
Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus 

en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6261 899-8 
18-09-1815 

Groot de Jan A.    te Hardegarijp Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout 
van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar 

aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 

1815 (8) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

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

de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 



5664 33-A                    

15-09-1903 

Groot de Jan Drachten Schip de  Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 15-09-1903 

6390 38 

20-09-1814 

Groot de Jan Eerdes? hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: 

Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. 
Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als 

Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door 

woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij 
het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Groot de Jan Geerts., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (13) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Groot de Jan Giesberts * 26-05-1817 Matroos op de Javaan jaar 1837 

8096 626/20 
260 nr. 1 

28-06-1838 

Groot de Jan Gijsberts Hollum Matroos op de Maria Jacoba jaar 1838 

8179 366-20 

08-04-1839  

Groot de Jan---- Groot de Jacobus Jans * 11-06-1820 Harlingen z.v. Groot de Jan en Brouwer Jantje Jacobus Beide 

overleden, ,  Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Harlingen  en wel Opgave ten aanzien der 
Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Groot de Jan H. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz.jaar 1834 (13) 

3699 B-9 

23-04-1834 

 

Groot de Jan Hendriks---- Groot de Yke J. kind van Groot de Jan Hendriks en Heemstra Antie , wordt vermeld op de 

Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien 

opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5) 

3701 15-C 

09-02-1839 

Groot de Jan Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen 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. 1839 (11) 

3700 15-A 
31-01-1835 

Groot de Jan Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 

(7) 

3700 15-B 
nrs. 11 - 20 

03-02-1836 

Groot de Jan Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

3701 15-D 

10-02-1842 

Groot de Jan Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8) 

3700 15-C 

nrs 1 - 8 

04-02-1837 

Groot de Jan Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Groot de Jan Hendriks., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (13) 

6843 20-A 
Bladzijde 9 

21-05-1824 

Groot de Jan Jelles Boer van beroep,  Lijst van Koopcontracten in de Gemeente Beetsterzwaag  en gedane verkoopingen 
van woningen en gebouwen en het bedrag van den koopprijs in kooppenningen, en in bezwaren en lasten, à 5 percent tot 

kapitaal gebragt, volgens artikel 11 van het reglement, dato 27 October 1823 met vermelding van soort woning het 

huisnummer, jaar van aankoop enz. jaar 1824 (9) dossier (16) 

8374 693/1 - 4 

15-07-1841 

Groot de Jan Klazes te Driessum, Een bekeuring wegens het tappen ten zijner huize na sluitingstijd enz. enz. tevens 7 

kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4) 

3622 Dossier  

A-2 
30-12-1837 

Groot de Jan Klazes van beroep Gardenier wonende te Westergeest hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en 

wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek  met als borg Veen van der Sierk Jacobs en Ritsma Klaas ook 
aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen 

staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie 

Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838-1843 
dossier (59) 

5664 29, 13 

16-04-1903 

Groot de Jan Schip de Voorwaarts  I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        

            deel  

Groot de Jan te Driesum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel 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) 

8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Groot de Jan te Tjerkgaast wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn 

en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 
verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

9186 10 

03-01-1918 

Groot de Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 (6) 

5675 14 

02-05-1913 

Groot de Jan, Stoombootkapitein te Balk in een handgeschreven en door hem ondertekende brief   verzoekt hij om een 

vergunning om   door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  en wel de Tjonger vanaf de Engelumervaart 

tot aan het dorp Mildam enz. tevens de correspondentie daarover jaar 1913 (7) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Groot de Jantje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen 

van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 



6244 331 

21-04-1814 

Groot de Jantje T. wegens vracht van fouratures aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van 

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

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

6640   555 
20-06-1815 

Groot de Jelle Herkes---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat door het overlijden van Mug B. A. Deurwaarder voormaals 

IJtigmeester van het Bildt vacant is geworden en er wordt voorgedragen Groot de Jelle Herkes enz. jaar 1815 (1) 

6383 56 

02-04-1814 

Groot de Jelle S. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in 
het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

5982 1756 

18-12-1813 

Groot de Jelle Sytzes Schipper en wonende te Gorredijk  hij ondertekend een brief met andere ondertekenden dat zij 

schippers aangeslagen zijn in de Belastingen op de Patenten dat zij zig hierover zeer bezwaart vinden enz.  omdat zij geen 
Patenten hebben zoals vele andere Schippers zoals b.v. in  Woudsend en Heeg enz. jaar 1813 (2) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Groot de Jelmer Jeltes 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) 

6294 375-13 

17-05-1819 

Groot de Jente Edes  betaald 4 gulden wegens pagt,  komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening 

Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes 

en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in 
vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24) 

6034 398 

30-05-1818 

Groot de Jentje Jelles te Rauwerd 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) 

8220   1137/14 

06-11-1839 

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

9183 1306 

06-09-1916 

Groot de Jetze, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9187 1341 
06-09-1918 

Groot de Jetze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 (5) 

9185 1144 
05-09-1917 

Groot de Jetze, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 

1917 (5) 

6406 175-1+8-9 

09-04-1816 

Groot de Jochem Isacs staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 

Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? 
aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e 

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

6424 609 
10-12-1817 

Groot de Jochum Hend’ks 3 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van 

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

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

8308 2086-11 

01-11-1840 

Groot de Joh’s H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden 

van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 

(1) dossier (5) 

6276 1102-4 
18-12-1816 

Groot de Joh’s Wybrands moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 
gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) 

dossier (21) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Groot de Johannes 230 Blokzijl 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) 

8220   1137/15 
06-11-1839 

Groot de Johannes Hanses 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. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, 

Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8220   1137/9  

blz. 2 

06-11-1839 

Groot de Johannes Piers een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het 

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

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

6257 410-4 

28-04-1815 

Groot de Johannes Piers 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 Veenwouden met 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) 

6625 359 
10-03-1814 

Groot de Jouke Attes---- Brouwer A. van beroep Advocaat ondertekend een document namens de Kerkvoogden en 
Diakenen  van de Hervormde Gemeente te Knijpe dat zij in communione bezitten eene huizinge staande en gelegen in de 

Knijpe gequoteerd met het nummer 50 voorzien met 2 kamers en thans in huur bij eenen Groot de Jouke Attes gebruikt 

wordende maar dat dit huis zodanig bouwvalig is enz. jaar 1814 (2) 

9465 Deel 2, 3 

29-12-1856 

Groot de Jouke F. te Jorwerd , Beurt en Veerdienst van Jorwerd naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8). 



9465 Deel 2, 3 

29-12-1856 

Groot de Jouke F. te Jorwerd , Beurt en Veerdienst van Jorwerd naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van 

de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8). 

8375 716-3_3B 
22-07-184 1 

Groot de Jurjen IJdes Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt 
vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van 

de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_2b 
22-07-1841 

Groot de Jurjen IJetes? Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings 
kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt 

vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde 
over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8201 785/9 

Bladzijde 3 
07-05-1839 

Groot de K. D. Kapitein is met zijn schip de Vrouwe Antje  vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Christians 

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) 

8285 615-2, 11-1 

19-06-1840 

Groot de K. D. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie 
Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Groot de K. G. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel 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) 

8280 526-1, 8 
22-05-1840 

Groot de K. mte Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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) 

8376 728/7-a 

26-07-1841 

Groot de K. S. , Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint 

Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze 

van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 

17-07-1839 

Groot de K. te Marrum 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Groot de K?. J. 51  is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 

1817 (5) 

6420 360 

04-06-1817 

Groot de Kandiutval registratienummer 2774 staat vermeld in een document Ex- Garde Imperial (Keizerlijke Garde) 

Depot General des Concrits Levee des 80000 hommes enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Groot de Klaas 577 Leeuwarden 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 

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

1841 (7) 

3699 A-13 

17-02-1834 
 

Groot de Klaas Derks, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om 

naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11) 

3701 13-C 

31-01-1839 

Groot de Klaas Derks, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  kinderen 

die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar 
de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7) 

3701 1-C 

blz. 2 

01-03-1839 

Groot de Klaas Dirks te Franekeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit 

van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan 

wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 
1839 (5) dossier (8) 

3700 14-A 

04-02-1835 

Groot de Klaas Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 
(6) 

3700 13-C 

31-01-1837 

Groot de Klaas Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Groot de Klaas Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

8308 2086-11 

01-11-1840 

Groot de Klaas H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden 

van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 

(1) dossier (5) 

6840 36-A  
blz. 36 

22-04-1824 

Groot de Klaas J. zonder 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Groot de Klaas Jans 553 Langezwaag 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) 

6250 1002          
20-10-1814  

Groot de Klaas Jentjes , Koopman te Grouw hij beklaagd zig wegens betalingen in de gemeente Bozum terwijl hij te 
Grouw woont ook vind hij dat een bezitter van vele landgoederen  in diverse gemeente gelegen in al die plaatsen enz. enz. 

jaar 1814 (2) 

6252 1152 

12-11-1814 

Groot de Klaas Jentjes het betreft zijn Request dat hij op zijn boerenplaatste Burum meer dan de helft van de tijd woont is 

het eenparig getuigenis van zijn buren en dat hij daar zijn eigen huishouding heeft en zijn dienst of werkboden voor loon 
huurt om hem aldaar als Boer te dienen enz. jaar 1814 (1) 

6252 1146 

28-11-1814 

Groot de Klaas Jentjes, dat hij op zijn Boerenplaats te Bozum meer dan de helft der tijd woont , de schout bepaald dat 

omdat hij ook een dubbele enz. en hij te Grouw woont enz. . jaar 1814 (1) 

3698 A-5 
11-10-1828 

Groot de Klaas Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

3698 A-5 

11-10-1828 

Groot de Klaas Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

6395 457 

13-05-1815 

Groot de Klaas P. te Ried  hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente 

Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen 

aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt 
penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6866 02-02-1825 6-

1-A 

Groot de Klaas Pieters, Bakker te Riedt hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de ambtenaar van 

de administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Wentholt ….?   voorgedragen als Bij Schatter enz. jaar 1825 (4) 

3575 4 
18-11-1878 

Groot de Klaas S. Eigenaar Veer Nieuwebildtzijl vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde 
Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 

(3) 

6396 556 

06-06-1815 

Groot de Klaas uit de Gemeente Jorwerd---- Salverda S. ondertekend namens de Leden van de Militieraad van het 4e 

district een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat van de eerst genoemde 4 personen in een voorgaande akte de 
volgende twee Groot de Klaas uit de Gemeente Jorwerd en Turkstra Anne Rientses van Bergum aan genomen waren enz. 

jaar 1815 (2) 

3701 24-D 
nrs 1-7 

08-02-1842 

Groot de Klaas 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) 

3701 24-C 

nrs. 1-10 
09-02-1839 

Groot de Klaas, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 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. 1839 (9) 

3700 24-A 

nrs. 1 - 11 
08-02-1835 

Groot de Klaas, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke 

Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 
(10) 

3700 24-B 

nrs. 1 - 11 
03-02-1836 

Groot de Klaas, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals 
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8) 

3700 24-C 

nrs. 1 - 11 

05-02-1837 

Groot de Klaas, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven 

om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

7983 260, 260/11 

14-03-1837 

Groot de Kornelis Ameland Buitenlandsch Zeevarende jaar 1837 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Groot de Kornelis Dirks * 18-02-1815 Matroos op de Gebroeders jaar 1837 

8096 626/20 

260 nr. 1 

28-06-1838 

Groot de Kornelis Dirks Hollum Stuurman op de De Gebroeders jaar 1838 

6638 320 
03-04-1815 

Groot de Kornelis Holwerd Betreft Vergaan op Ameland schip de  Jonge Theodoor  Afschrift (28) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Groot de Kornelis Jeltes 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Groot de Kornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

5674 84 
20-11-1909 

Groot de L. op den IJssel bij Kampen is  dee Stoomboot “Burgemeester van Marle”  op den stilliggende stalen baggerbak 
no. 37 enz. enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen 

enz. jaar 1909 (6) 

8061 1308/9  

197/11469 
30-12-1837 

Groot de M. † Dronrijp Sloeproeier gehuwd met  J. Wassenaar jaar 1837 

5663 40 

20-04-1899 

Groot de M. te Heerenveen Schip de  Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5663 17+24 

08-04-1897 

Groot de M. te Heerenveen Schip de  Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897 

5664 29,  12 

16-04-1903 

Groot de M. te Heerenveen Schip de  Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5989 558 

19-07-1814 

Groot de Maartje Rimmers---- Lautenbach Willem Jacobus oud 32 jaar en Groot de Maartje Rimmers oud 28 jaar 

echtelieden te Berlikum van hen een verzoekschrift aan de Gouvener van Vriesland door beide ondertekend om als Cipier 

in s’lands tucht en werkhuis geplaatst te mogen worden met een attest van zedelijk gedrag afgegeven bij de Heeren Schout, 
Predikant en Chirurgeijn van den Dorpe Berlikum verdere bekwaamheden zijn; Schrijven, Rekenen en Boekhouden 



alsmede zijn huisvrouw in het dirigeren van eene huishouding en voornamelijk het bestieren van de keuken. enz. jaar 1814 

(2) 

6623 41 

07-08-1813 

Groot de Maike Dirks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 

maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. 
jaar 1813 (5) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Groot de Marcus Meijer, 900 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) 

6243 191-14 

06-03-1814 

Groot de Marten D. , 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) 

6623 42 
07-08-1813 

Groot de Mayke Dirks, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet 

ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 

07-08-1813 

Groot de Mayke Dirks, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst 
gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is 

geweest. enz. jaar 1813 (5) 

5666  Jaar 1892 
akte 1 

Groot de Meine ---- Eijck van Aebele, Beurtschipper wonende te Echten en Groot de Meine, Houthandelaar van beroep 
wonende te Heerenveen geven te kennen dat zij ingaande 1 Februari 1892 eene schroefstoomboot genaamd de Eendracht 

enz. enz. varen tussen Oosterzee en Sneek, Leeuwarden en Heerenveen dit wordt vermeld op een groot aanplakbiljet met 

de afbeelding van een schip en vermelding vertrekdagen en tijden  en de tarieven enz. enz. jaar 1892  (6) 

5666 1 
04-02-1892 

Groot de Meine Heerenveen Schip de  Eendracht, , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918jaar 1892 Dossier (6) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Groot de Meine J., 13 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Groot de Meine J., 131 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 

hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 

wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 
gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Groot de Meine J., 245 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest 

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 

van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 

van Arrest 
26-03-1824 

Groot de Meine J., 89 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest 

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 
van 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) 

6100 1115 

10-11-1823 

Groot de Meine Jans De  Cipier  van het Huis van arrest  en Justitie met verzoek om enige verschoning  voor 

onderscheidene behoeftige  en nog niet gevonnisde gevangenen maar voor de eerstgenoemde  heeft de Burgemeester van 
Workum niets ontvangen  enz. enz. jaar 1823 (2) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Groot de Meine staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 

vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 
(3) totale dossier (9) 

9186 10 

03-01-1918 

Groot de Meint, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (6) 

6840 36-A  

blz. 37 

22-04-1824 

Groot de Meinte J. Schipper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6005 938 blz. 5 

30-11-1815 

Groot de Meyer Izaaks 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) 

6865 1-C no. 32 
24-01-1825 

Groot de Minne, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative 
Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde 

militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6396 546 
04-06-1815 

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

Anne Rientjes van Bergum, Bachem van Arend Johannes te Leeuwarden en Haag v. Jan Engberts uit de Ge1815 meente 

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

9465 Deel 2, 38 

07-03-1846 

Groot de O. , Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Bolsward ,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1846 (8). 

8257  69/20, 1 

nummer 40 

Groot de O. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de 

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



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

Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Groot de O. P.   ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige 

algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden tevens een advies van de Grietman van 
Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de 

vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809  

, voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen       jaar 1817 (33) 

9465 Deel 2, 38 
07-03-1846 

Groot de O., Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Dockum na aankomst van de Stoomboot uit Londen ,  hij  wordt 
vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. 

door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1846 (8). 

3698 B-15 
nrs1-14 

15-02-1832 

Groot de Oetske Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

8356 328/27- 6            
03-04-1841 

Groot de P. nr. 125 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative 
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de 

Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier 

stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6871 28-03-1825 
31-A 

Groot de P. P. Hesseling H. J. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere 
gebruikers inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. 

jaar 1825 (7) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 7>> 

17-09-1839 

Groot de P. P. te Bornwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter 

de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4>> 
17-09-1839 

Groot de P. P. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten 
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

8211 983/7 

Deel 1 
24-09-1839 

Groot de P. P., 2 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet 

openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 
50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

6251 1078 

30-11-1814 

Groot de Paulus te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens 

leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

6047 379 
03-06-1819 

Groot de Pier J.  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 

Groot de Pier J. te Rinsumageest 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 424-11          

25-05-1821 

Groot de Pier Joh’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) 

6089 1194 blz. 7     

23-12-1822 

Groot de Pier Johannes heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 1822 (2) (dossier 

met alle zetters van Friesland (62) 

6087 975-11 

19-10-1822 

Groot de Pier Johannes is vermeld op een staat  als ingezetenen van Rinsumageest  aan de Noordkant van de Dokkumer Ee 

die belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19) 

6078 95-8 

25-01-1822 

Groot de Pier Johannes te Rinsumageest ,Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Rinsumageest enz. enz. jaar 1822 (3) 

6252 1176-9 

06-12-1814 

Groot de Pier Johannes voor Huishuur: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd 

over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

6060 480 

06-07-1820 

Groot de Pier Johannes, 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) 

8308 2086-15 

01-11-1840 

Groot de Pier P. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) 
dossier (5) 

6383 71 

23-04-1814 

Groot de Pier te Rinsumageest, 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) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Groot de Pier 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) 

3701 1-C 

blz. 4 
01-03-1839 

Groot de Piet Klazes te Lemsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit 

van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan 
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 

1839 (5) dossier (8) 

3701 24-D 

nrs 1-7 
08-02-1842 

Groot de Piet Klazes 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) 

3701 24-C 

nrs. 1-10 
09-02-1839 

Groot de Piet Klazes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 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. 1839 (9) 

3700 24-A 

nrs. 1 - 11 
08-02-1835 

Groot de Piet Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke 

Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 
(10) 



3700 24-C 

nrs. 1 - 11 

05-02-1837 

Groot de Piet Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

8375 716-3_1D 
22-07-1841 

Groot de Pieter Arjens 21-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging 

en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

3700 15-B 
nrs. 1 - 10 

03-02-1836 

Groot de Pieter Arjens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

3698 B-15 
nrs1-14 

15-02-1832 

Groot de Pieter Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6392 91 
06-02-1815 

Groot de Pieter Heines---- Smynga Gerben Aukes kapitein en den 2e luitenant Groot de Pieter Heines bij de  4e  Comp.van 
het  6e  Batt. Landstorm wegens hun overlijden zijn er 2 plaatsen vacant  en er wordt voorgesteld ter invulling van diverse 

plaatsen de heren Mooi Lucas Jans, Raadsveld Hendrik Arends, Terwisga van Marcus en Steskens Joseph enz. jaar 1815 

(1) 

6282 737-20 
07-07-1817 

Groot de Pieter J., Koopman te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van 
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6073 637 + B.  

08-08-1821 

Groot de Pieter---- Janson Petrus Meter en Weger te Harlingen  is overleden en er wordt voor zijn plaats voorgesteld 

Schotanus Gabe oud ongeveer 35 jaren getrouwd hebbende en 2 kinderen , en Groot de Pieter oud 32 jaar getrouwd 

hebbende en 1 of 2 kinderen en Meij van der Jan Martens , oud ongeveer 40 jaren getrouwd hebbende en 9 kinderen en 
Praam Jan Jurjens  omstreeks 25 jaren niet getrouwd jaar 1821 (5) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Groot de Pieter Johannes 1 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van 

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

en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om 
afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

6626 487  blz. 13 

07-04-1814 

Groot de Pieter Wiebrens wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de 

gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag 
van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e 

en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24) 

9725 Deel I   

Blz. 28 
00-00-1867 

Groot de Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 33 

00-00-1868 

Groot de Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 36 
00-00-1869 

Groot de Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 36 

00-00-1869 

Groot de Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

3699 B-4 

08-04-1834 

 

Groot de Pietje J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 

(6) 

3701 1-C 
blz. 2 

01-03-1839 

Groot de Pietje Jans te Harlingen, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel 

in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 

1839 (5) dossier (8) 

3701 15-C 

09-02-1839 

Groot de Pietje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen 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. 1839 (11) 

3700 15-A 
31-01-1835 

Groot de Pietje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 

(7) 

3700 15-C 
nrs 1 - 8 

04-02-1837 

Groot de Pietje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

3701 15-D 

10-02-1842 

Groot de Pietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen 

der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8) 

6047 379 

03-06-1819 

Groot de R. A.  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 

Groot de R. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 
meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Groot de R. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 

(2)  alles (13) 

6070 424-11          

25-05-1821 

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

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

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



6424 584 

02-12-1817 

Groot de R. H. 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

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

8197 701-23 

10-07-1839 

Groot de R. J. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de 
jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

6864 3-A 

06-01-1825 

Groot de R. K. ,  lange turf en baggelaarturf, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen  

te Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen  jaar 1825 (4) (Dossier 15) 

6422 458 3e 
Bataillon 

06-10-1817 

Groot de R. L. Utingeradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een 
door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de 

Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en 

dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde 
paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Groot de R. R. te Berlikum , 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) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Groot de R.Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat 

hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 

verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier 
(15) 

9180 42 

07-01-1915 

Groot de Reinder,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 
1915 (3) 

9725 Deel 2  

Blz. 143 

00-00-1894 

Groot de Riemt naar Croonstadt, 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 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 138 

00-00-1893 

Groot de Riemt, 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 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 154 

00-00-1895 

Groot de Riemt, 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 1895 (2) 

9180 642 
07-04-1915 

Groot de Rienk, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 

(3) 

6403 14 

23-12-1815 

Groot de Rinse Anske---- Dijkstra  T. W. Schout van de Gemeente Berlikum ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingezetenen en wel in het bijzonder de Guadiniers door 
de geringe opbrengsten enz. aanwezig dit Request van Steeg van der Klaas Daams, Groot de Rinske Anskes, Groot de 

Gritie Klases weduwe Douwes alle 4 ondertekenen  dit request aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (3) 

6627 618 
31-04-1814 

Groot de Roelof Cornelis hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan 
de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste 

Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen 

Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie 
enz. jaar 1814 (8)  

6047 379 

03-06-1819 

Groot de S. F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Groot de S. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 

(2)  alles (13) 

6034 398 
30-05-1818 

Groot de S. F. te Ferwerd 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) 

6627 643 

05-05-1814 

Groot de S. G. ondertekend mede als Kerkeraadslid van Deerzum en Poppingawier een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant  enz. jaar 1814 (3) 

8381 848/6 

27-08-1841 

Groot de S. J. Koopman te Sneek een handgeschreven brief met zijn handtekening  waarin hij geeft te kennen aan de 

Gouveneur dat de heer Atma N. R. of Otma Rijkscommies in de jare 1839 bij hem een schuld heet van fl. 12.60 en deze 

niet wenst te betalen enz. enz. (rekening bijgevoegd) en een een handgeschreven brief met zijn handtekening   waarin hij 
de Jood S.J. de Groot enz. jaar 1841 (4) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Groot de S. J. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 

worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 
toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

8384 904/21 

13-09-1841 

Groot de S. J.,----- Frijda J. A.,  Onderwerp; Subsidie,  Wijhe van D. M., Groot de S. J.  , Blok G. S., Groot S. G. ,  zij zijn 

gemagtigd tot den opbouw van den Israelische Gemeente te Sneek,  enz. enz. jaar 1841 (4) 

8257  64/8 

18-01-1840 

Groot de S. K.---- Reidsma Tietje Ruurds weduwe van Groot de S. K. te Akkrum het betreft haar request met het verzoek 

om eene gratificatie en dat bij onderzoek is gebleken dat zij met haar zes nog jonge kinderen in een bekrompen 

omstandigheden moet behelpen enz. jaar 1840 (4) 

6871 28-03-1825 
31-A 

Groot de S. P. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers 
inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 

(7) 

6868 17-02-1825 
5-A 

Groot de S. P.---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk 
in de Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7) 



6868 17-02-1825 

5-A 

Groot de S. P.---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk 

in de Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Groot de S. 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) 

6241 36 

27-01-1814 

Groot de S. R.  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit 

van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de 

weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van 
der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe 

Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Coudum  hoe zij van hunne maire Keuchenius G 

(Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. 
enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan 

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

6628  825 blz. H. 

23-05-1814 

Groot de S. R. ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden 

door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van 

parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad 
en drie Notabelen der Gemeente van Koudum  enz. jaar 1814 (17) 

6628  825 blz. K. 

23-05-1814 

Groot de S. R. ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden 

door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van 

parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad 

en drie Notabelen der Gemeente van Koudum  enz. jaar 1814 (17) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Groot de S. S. te Hartwerd 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) 

8285 615-2, 40-3 
19-06-1840 

Groot de S. S. te Hartwerd 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) 

6242 57               01-
02-1814 

Groot de S. T. ---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Ferwerd een 
document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. 

tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede  jaar 1814 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Groot de S. T. , 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 424-11          

25-05-1821 

Groot de S. 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) 

6834 25-D 

13-02-1824 

Groot de Salomon Isaac---- Holtkamp Folkert,  Brook Hartog Bonevang en Groot de Salomon Isaac, allen Kooplieden te 

Sneek, onderwerp  Debitanten Koninklijke Nederlandsche Loterij jaar 1824 (3) 

6836 18-D 
04-03-1824 

Groot de Salomon Izaaks Slager te Sneek een stuk met zijn handtekening geeft met eerbied te kennen aan de Gouverneur 
dat hij het certificaat vereischt bij art 153 der wet enz. betreft dat hij als Splitter in de Koninklijke Nederlandsche Loterijen  

ook aanwezig een verklaring van goed gedrag enz. jaar 1824 (5) 

8309 1103-10 

07-11-1840 

Groot de Salomon Izak er wordt toestemming verzocht op de benoeming van hem tot Gedelegeerde te Sneek der 

Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1840 (3) 

8299 900/10 

09-09-1840 

Groot de Salomon Izak,  Handgeschreven brief met handtekening van Salomon Izak de Groot Koopman te Sneek jaar 

1840 

6631 1057 

30-08-1814 

Groot de Salomon Magnus en Koopmans Adam Izaks voormalige Commissarissen Surveillanies thans administrateuren 

der Israëlische gemeente te Bolsward en aldaar woonachtig en de behoeftenis van de kerk voor de armen, doch dat sedert 
1809 van tijd tot tijd door de begoedigste leden onder allerlei niets beduidende voorwensels is geweigerd te worden te 

betalen enz. jaar 1814 (3) 

6625 426 
28-03-1814 

Groot de Salomon Magnus---- Koopmans A. J. en Groot de Salomon Magnus  schrijven een brief aan de Heeren 
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  namens Heeren de Commissarissen der  Israëlische 

Gemeente te Bolsward dat zij verzoeken dat er wordt gelast een somma van 180 francs van hunne gemeente in te vorderen  

enz. jaar 1814 (3) 

6393 134 
28-02-1815 

Groot de Sible Berend 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 1810 opgemaakt enz. jaar 

1815 (5) 

6833 27-A blz. 8 
06-02-1824 

Groot de Siemon te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6840 36-A  

blz. 25 
22-04-1824 

Groot de Sierk R?. Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga 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 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 

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

3701 1-C 
blz. 2 

01-03-1839 

Groot de Sijtske Dirks te Franekeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. 
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 

gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending 

enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

6082 453 

03-05-1822 

Groot de Sjoerd 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) 



6034 398 

30-05-1818 

Groot de Sjoerd P. te Holwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn 

aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

Groot de Sjoerd Pieters  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 
in het  jaar 1819 (3) 

6388 117  

22-10-1814 

Groot de Sjoerd Sijtzes---- Sijtgen George , het retoer gezonden overlijdensextract enz. en de Commissaris van 

Heerenveen schrijft dat waarschijnlijk Sijtgen George dezelfde is als Sijtzes Sjoers zoals door de schout van de Gemeente 

Haske Dalmolen H. is aangegeven en wel  door hem gevonden in het doopboek van Nijehaske hij geboren meot zijn 27-
12-1774 en zoon is van Hessels Sijtze en Sjoerd Antje maar Sijtgen George heeft zich ook wel geschreven als Groot de 

Sjoerd Sijtzes en hij heeft een breder op het Heerenveen met de name Groot de Hessel Sijtzes enz. jaar 1814 (2) 

6633 1360 
03-11-1814 

Groot de Sjoerd Thomas---- Walle de Sake Tijssens, Groot de Sjoerd Thomas, in kwaliteit als Kerkvoogden van de 
Hervormde Gemeente van Ferwerd en Vellinga Volkert Andries (ondertekend Folkert Andrijs Vellinga), Kupers Aise 

Hendriks en Sijlstra Pieter Jaspers ondertekend  Zijlstra Pieter Jaspers) in kwaliteit als Armvoogden van Ferwerd dat zij 

hebben laten verhuren enz. door Albarda Willem (Mr.) en dat willen dat enz. jaar 1814 (4) 

6089 1194 blz. 2        

23-12-1822 

Groot de Sjoerd Tomas te Ferwerd 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) 

6285 1247-43 

18-12-1817 

Groot de Sybe A. , 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) 

3701 13-C 

31-01-1839 

Groot de Sytske Derks, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  

kinderen die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van 
opzending naar de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz 

enz. 1839 (7) 

3700 14-A 

04-02-1835 

Groot de Sytske Derks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 
(6) 

3700 13-B 

05-02-1836 

Groot de Sytske Derks, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3700 13-C 

31-01-1837 

Groot de Sytske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

8280 517-11,  

34-35, 40 

19-05-1840 

Groot de T.  wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van 

Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 
belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. 

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

6084 701 

25-07-1822 

Groot de T. J. ---- Jager M. S. deurwaarder bij het Vredegerecht te Bergum en Groot de T. J. Veldwachter te Metslawier 

verzoeken beide nog uitbetaling van een bedrag uit 1820 wat volgens  de staat van verordering verjaard zijn met een 
handgeschtreven brief met de handtekening van  Groot de Tjeerd Jentjes de Groot  enz. enz.  jaar 1822 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Groot de T. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

8280 517-11, 20 

19-05-1840 

Groot de T. J. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de 

Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , 

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 7 
17-09-1839 

Groot de T. S. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter 
de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13) 

6631  1114 

7e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Groot de T. 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) 

8375 708-5_8a 

20-07-1841 

Groot de te Driesum staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 

Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. 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) 

6623 42 
07-08-1813 

Groot de Thomas Dirks, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school 
zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer 

niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

8308 2086-15 

01-11-1840 

Groot de Tiete Sjoerds staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het 

inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. 
jaar 1840 (1) dossier (5) 

5995 71/7 

27-01-1815 

Groot de Titus te Sneek Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in 

de boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij 
hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn 

bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem 

verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36) 

5663 17 + 24 

08-04-1897 

Groot de Tj. Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897 

9186 548 

04-05-1918 

Groot de Tjaltje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

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



8285 615-19 

19-06-1840 

Groot de Tjebbe het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november  1830 als dienstpigtig schutter 

actief gediend tot september 1834 en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd en 1kind behoeftig enz. jaar 

1840 (4) 

6246 492 
28-05-1814 

Groot de Tjeerd J. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van 
kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 

enz. enz. jaar 1814 (8) 

6244 331 

21-04-1814 

Groot de Tjeerd J. wegens sjouwen aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier 

afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse 
Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

6086 825 + 561 

06-09-1822 

Groot de Tjeerd Jentzes,  Veldwachter te Metslawier Onderwerp; een verzoek van hem om alsnog zijn salaris van  enz. 

enz. jaar 1822 (4) 

8362 449/21, 290 
07-05-1841 

Groot de Tjerk of Tjeerd te Assen Schipper op de Tjekela jaar 1841 

6627 618 

31-04-1814 

Groot de Tomas Anskis hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan 

de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste 
Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen 

Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie 

enz. jaar 1814 (8)  

6423 541A 

07-11-1817 

Groot de Trijntje----  Bosch Jan Martens * 4 mei 1798 zoon van Bosch Marten en Groot de Trijntje staat vermeld op een 

Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één 

jaar vrijstelling is verleend aan boord van de Catahrina  met als capitein Dirks Rienk enz. jaar 1817 (4) 

3698 A-5 
11-10-1828 

Groot de Trijntje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 

1828 (4) 

9180 642 
07-04-1915 

Groot de Trijntje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 

(3) 

6094 370 

02-05-1823   

Groot de W. A. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden  van de hervormde gemeente en 

hoofden der huisgezinnen  te Haskerdijken  naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te 
commiteren  en te benoemen  de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs  beide Veenlieden  en 

Boetje Auke Klazes  alle te Haskerdijken  ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper  Euverman Hendrik Jans den 

27e april  ,  jaar 1823 (4) 

6089 1200  

26-12-1822 

Groot de W. A. lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van het 

onderhoud  der Hervormde Kerk en Toren in  Haskerdijken   met een lijst  van punten met beschrijving der kerk en de 

bedragen van afkoop   enz. enz. jaar 1822 (6) 

6088 1098 
19-11-1822 

Groot de W. A., ----,  Haskerdijken , onderwerp: het  een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den Hervormde 
Kerk en de Toren aldaar enz. enz.  ten huize van Euverman  Hendrik Jans  Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig  de heer 

Grietman van  Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er  is een 1e  aanbod en een 2e aanbod enz. tevens 

aanwezig Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland   verder aanwezig de leden van de 
kerkeraad die teenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., 

Moed H. Jans, Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes,  jaar 1822 (6) 

6276 1102-3 
18-12-1816 

Groot de Watze Gabes moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 
gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) 

dossier (21) 

8257  69/20, 2 
nummer 37 

20-01-1840 

Groot de Wieger Abrahams te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes 

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

Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6424 609 
10-12-1817 

Groot de Wietze S. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld 
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 

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

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Groot de Wijtze Jans 25 Paesens 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 

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

1841 (7) 

9465 Deel 2, 27 

08-09-1856 

Groot de Wytze A. Beurt en Veerdienst van Marrum en Nijkerk naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van 

de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8). 

6070 424-11          

25-05-1821 

Groot de Y. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

6243 191-12 

06-03-1814 

Groot de Y. S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

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

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

6243 191-6 

06-03-1814 

Groot de Y. S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

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

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

3700 15-B 
nrs. 1 - 10 

03-02-1836 

Groot de Yeme Arjens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 



3699 A-15  

15-02-1834 

Groot de Yke J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (13) 

3699 B-4 
08-04-1834 

 

Groot de Yke J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 

(6) 

3699 B-9 

23-04-1834 
 

Groot de Yke J. kind van Groot de Jan Hendriks en Heemstra Antie , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen 
zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5) 

7977 137-7, 7 

08-02-1837 

Groot de Yke Jans * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten 

kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals 
verzoekt ontslag enz. jaar 1837 (8) 

9921 14-A 

19-10-1882 

Groot de Yme Agent 1e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

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

8224 1240/13 
05-12-1839 

Groot de Yntze Baekes ongehuwd, oud 32 jaar  geboren te Nijehorne wonende te Oranjewoud,  in een door hem 
geschreven en ondertekende brief schrijft hij  dat hij  vroeger 2 en thans 4 jaren in dienst bij den heer Mr. Blocq van 

Scheltinga  enz. en in 1826 in militaire dienst is getreden en gediend tot november 1835  en graag de functie van Commies 

bij de Rijksbelastingen enz. jaar 1839 (9) 

6861 7-A 

10-12-1824 

Groot de Ysbrand Klazes , Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling 

van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er 

worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de 
buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens 

Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan 

Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja 
Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de 

Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, 

Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   
enz. enz.  jaar 1824 (10) 

3698 A-5 

11-10-1828 

Groot de Ytje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

3701 13-D 
07-02-1842 

Groot de Zytske Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de 
termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10) 

6658 592 

12-12-1816 

Groot de,  met hand de geschreven  brieven met handtekening van Jan Wiebes de Groot te Bolsward (R.K.) Jaar 1816 

9725 Deel 2  

20-05-1897 

Groot de….?  Westdongeradeel Kapitein op de Drenthe 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 1897 (2) 

9725 Deel 2  
23-02-1875 

Groot de….? Gaasterland Kapitein op de Harmanna 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 1875 (2) 

9725 Deel 2  
30-07-1877 

Groot de….? Harlingen Schip de Harlingen 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 1877 (2) 

6864 26/1-C  
no.  165 

07-01-1825 

Groot deHassel Jacobs te Franekeradeel, Bat. Art. N.W. nr. 3 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) 

9180 420 

05-03-1915 

Groot deJan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

5997 307 

31-03-1815 

Groot der Meyer Izaaks is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven 

kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 

1815 (7) (1) gevangenen nummer  292 

6840 36-A blz. 5 
22-04-1824 

Groot Doeke Olferus Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

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

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

6626 487  blz. 7 

07-04-1814 

Groot Fokke Klazes 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) 

6840 36-A blz. 7 
22-04-1824 

Groot Gerben Olfert Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

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

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

6631 1066 

02-09-1814 

Groot H. W. O. geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en 

belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over 

Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is 
geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer 

Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes 

wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en 
dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. 

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

8257  69/20, 3 
nummer 22 

20-01-1840 

Groot Hinke Jakobs te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 



6840 36-A  

blz. 10 

22-04-1824 

Groot J. Romkes de weduwe Boerin van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6840 36-A  

blz. 25 

22-04-1824 

Groot Jan Reinders Schipper van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga 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 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Groot Jantje Jelles 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) 

6246 492 

28-05-1814 

Groot Jantje T. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten 

en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. 

enz. jaar 1814 (8) 

6060 480 

06-07-1820 

Groot Jentje Jelles, 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) 

6834 7-A blz. 3 

18-02-1824 

Groot K. M. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of 

bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde 
Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. 

jaar 1824 (3) Dossier 6 

6034 398 
30-05-1818 

Groot Klaas S. te Sint Anna Parochie 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) 

5663 10 

30-03-1898 

Groot M. te Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5664 29 

16-04-1903 

Groot M. te Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

6020 136 

03-03-1817 

Groot Midhuizen de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de 

grietenij Oostdongeradeel , begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie 
beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

9185 1546 

19-11-1917 

Groot Miedland---- Hanewald  J. J. te Bergum  gevolmachtigde van de gecommiteerden van “ Het Groot Miedland”  

Kadastraal te Oostermeer een vergunning gekregen om een losse brug over de Reed in het Suameer te doen verangen door 
een vaste brug van 4.50 meter doorvaart enz. enz. jaar 1917 (7) 

6640 522 

06-06-1815 

Groot Nicolaas---- Stralen van Hend’k Jz. en Groot Nicolaas en Wiggert O. de Schout te Vriesland ondertekenen een 

Extract uit het Register der resolutien van haar ed. mog. De Heeren gecom. Raden van de Staaten van Holland en 

Westvriesland en de Noorderquatieren betreffende Inventarisatie van geborgen goederen door scheepenen en waar omtrent 
de Schout van het eiland nalatig enz. tevens een klein boekje Placaat omtrent de behandeling der geborgen goederen enz. 

jaar 1815 (24) 

3700 24-B 
nrs. 1 - 11 

03-02-1836 

Groot Pier Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8) 

8359 377/28, 2 
19-04-1841 

Groot Pieter Piers de weduwe en de erven 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) 

8359 377/28, 24  

19-04-1841 

Groot Pieter Piers de weduwe en de erven wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement 

van de Grietenij Dantumadeel 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 (6) 

6026 595 
02-09-1817 

Groot Pieter staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 
Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Haarlem de heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (4) 

3699 B-1 

15-05-1834 
 

Groot Pietje J. , wordt vermeld in het dossier Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  enz. jaar 1834 (10) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Groot Pietje J. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz.jaar 1834 (13) 

3700 15-B 

nrs. 11 - 20 

03-02-1836 

Groot Pietje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

6034 398 

30-05-1818 

Groot Rinse A. te Sint Anna Parochie 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) 

8384 904/21 
13-09-1841 

Groot S. G. .,----- Frijda J. A.,  Onderwerp; Subsidie,  Wijhe van D. M., Groot de S. J.  , Blok G. S., Groot S. G. ,  zij zijn 
gemagtigd tot den opbouw van den Israelische Gemeente te Sneek,  enz. enz. jaar 1841 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Groot S. 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 8 

06-02-1824 

Groot Stiffrij de C. te Pijnacker, 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 

6623 43 

07-08-1813 

Groot Thomas Dirks, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst 



gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is 

geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 

07-08-1813 

Groot Thomas Dirks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 

maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. 
jaar 1813 (5) 

8117 35, 1021/2 

16-10-1838 

Groot Tjeerd Jantjes Politiebeambte jaar 1838 

5989 576 2e lijst 
26-07-1814 

Groot van der P. J. te Ackrum 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) 

6834 7-A blz. 4 

18-02-1824 

Groot W. M. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of 

bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde 

Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. 
jaar 1824 (3) Dossier 6 

6834 7-A blz. 6 

18-02-1824 

Groote Eesge K. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of 

bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde 
Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. 

jaar 1824 (3) Dossier 6 

5995 37 
14-01-1815 

Groote Lind, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in 
gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit 

vermeld is. Jaar 1815  (12) 

6396 540 

01-06-1815 

Groote Rink Nicolaas van Jorwerd hij is absent gebleven bij de oproeping van het actif Contingent der nationale Militie 

over 1815 deze onttrekking is strijdig met de bepaling enz. jaar 1815 (1) 

6069 

 

342-343 

28-04-1821 

Groote Wielen---- Murk ook genaamd het Ouddeel tussen de hals van de Groote Wielen en het Miedumer Diep betreft een 

staat van Uitgaaf voor het uitdiepen van de vaarwegen , de aanwas weg,  weghalen van drijvende zompen. Hekkelen enz. 

enz. jaar 1821 (18) 

6093 301 
10-04-1823 

Grootegast, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Grootekoort Hendrik, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 

Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 
Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 

Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot 

Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8) 

6028 827 
20-11-1817 

Grootendorst staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 
Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Haarlem de heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (3) 

8033 1276-14 
27-06-1838 

Grootenhuis Hendrik Jan,  Flankeur 7e afdeeling infanterie * 14-11-1814 Wyhe,  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) 

8170 213/22, 286 
25-02-1839 

Grooth de H. D. Kapitein op de Arendina 

8201 785/9 

Bladzijde 2  

07-05-1839 

Grooth de H. E. Kapitein is met zijn schip de Vrouw Hendrika vanuit Vlieland op 2 Mei vertrokken naar Hull 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

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

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

6026 595 

02-09-1817 

Groothuis Wolter †  staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten 

van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4) 

9180 420 

05-03-1915 

Grootkerk Salomon,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

3698 B-15 

nrs.  28-41 

15-02-1832 

Groots Jan Geert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Groots Jentje Jelles, 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  1027/16 

bladzijde 4 

07-10-1839 

Gros A. E. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe 

Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5) 

6276 1102-3 

18-12-1816 

Gros Hans moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van 

Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

6867 12-02-1825 7-
A 

Gros J. de weduwe de weduwe  van beroep Commies zij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke 
eene Gratificatie over den jare 1824 uit het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6) 

9921 7 

24-10-1882 

Gros Jan Agent van Politie 1e klasse te Bolsward  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) 

6406 175-1+4-5 
09-04-1816 

Gros Tjeerd Pieters staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 
Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? 

aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e 

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



3576 61-a 

14-10-1828  

Gros Willem van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer 

naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland 

enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 

handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart 
door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Grosjean Harmanus. 845 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) 

5675 43 

01-12-1916 

Groskaeup H. A?. directeur der Amsterdamsche Superfosfaatfabriek hij schrijft en ondertekend een brief aan de 

gedeputeerde staten met het verzoek om met het tankschip de Assam II met de schipper Eykelboom R.tevan  mogen varen 
van Dokkum, Leeuwarden naar Stavoren, ook de beslissing is aanwezig enz. enz. jaar 1916 (4) 

6081 376 

13-04-1822 

Grossbrit  Hannov---- Hinnes Berends Brahms---- Loon van Jan Everhardus ,  Notaris te Sint Anna Parochie een 

getekende brief door  Arends Grietje  weduwe van Hollner Toinjes Jansen in leven schipper ook wordt genoemd in een 
getekende brief door  Hinnes Berends Brahms Onderwerp een lading van een vergaan schip genaamd Vrouw Margaretha 

tevens een lakzegel met  een springend paard  met opschrift Koeningl Grossbrit  Hannov. jaar 1822 (9) 

6034 395 
30-05-1818 

Grosse Pieter , Brander, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  
aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Grossow Adolf Auguste , Hoornblazer bij het Corps jagers van Cleerens * 1817( oud 21 jaar  in 1838) te Arlon 

Luxemburg,  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) 

8260 110-18 

08-11-1839 

Grosz Johann Karl , Fuselier Algemeen Depot van het leger in Oost-Indie * 21-09-1800 Altona,  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 1839  (4) 

6243 191-8 
06-03-1814 

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

document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de 

kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale 
dossier/lijst (31) 

6243 191-25? 

06-03-1814 

Grote Jan de weduwe, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen 

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

de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale 

dossier/lijst (31) 

6060 480 

06-07-1820 

Grotenhuis  de E. J. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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

6632 1262,  

2e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Grotenhuis Albert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 
ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6285 1247-29 
18-12-1817 

Grotenhuis Albert, 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Grotenhuis E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6047 379 

03-06-1819 

Grotenhuis E. J. B?.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Grotenhuis Jan 527 Leeuwarden 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 

Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke 

van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 
1841 (7) 

6870 17-03-1825 

10-A-1+2 

Grotenhuis van ….? Wordt vermeld als eigenaar van Het Oud Kasteel Liaukema onder het dorp van Sexbierum met 

bedrag van grondbelasting enz. jaar 1825 (7) 

6060 480 
06-07-1820 

Grotenhuis van E. , 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 

Grotenhuis van E. R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Grotenhuis van Ernestus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6070 424-11          

25-05-1821 

Grotenhuis van Ernst 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 

Grotenhuizen van E. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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



5982 1750 

16-12-1813 

Grotennaar ….? te Drachten, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en 

ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 

1813 (7) 

8201 785/9 
Bladzijde 4 

07-05-1839 

Groth C. F. Kapitein is met zijn schip de Rudolph op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar de Oostzee, 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) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Grou de Pieter Alberts Karel geb. 21-04-1808 Roninghe, 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) 

6867 15-02-1825 

1-A (1.3.a) 

Grou Willem---- Feenstra Hille, Broodbakker te Leeuwarden is bekeurd door de commiesen Puist C. J. en Grou Willem  

terzake vervoer van 93 ponden tarwe enz. enz. en hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van enz. jaar 1825 
(2) 

5672 31 

00-00-1891 

Grouster Stoom Boot  Rederij---- , Meer v.d. W. G., Dijkstra  H.te Grouw  secretaris Boekhouder van de 

Grouwsterstoombootrederij staat vermeld met zijn Boot de “de Grouw”op de Staat van Behandelde Adressen om 
vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie 

Friesland enz. tevens nog een handgeschreven door beide ondertekende brief  met verzoek om vergunning enz. , Jaar 1891 

(4) hele dossier (8) 

6282 737-5 
07-07-1817 

Groustra Bauke W., Koopman te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6830 18-A blz. 29 

21-01-1824 

Groustra Dirk 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) 

6078 95-18 

25-01-1822 

Groustra Douwe Gerbens  te Baard Hij staat in een document als voorgedragen  zetter der belastingen over 1822 in 

genoemde plaats ontvang Bozum enz. enz. jaar 1822 (1) 

6646  957 lijst 3 
20-12-1815 

Groustra Douwe 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 Bolsward enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-G          

05-01-1816 

Groustra Douwe 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 Bolsward enz. jaar 1816 (6) 

9134 1081-29 

23-04-1883 

Groustra G. J.  Timmerman te Poppingawier; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) 

(compleet 3) 

9126 1043-29 
1879/1880 

Groustra G. J. timmerman te Poppingawier Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 
dienst jaar 1879 (3) 

6865 1-C no. 51 

24-01-1825 

Groustra Jan Pieters, nummerverwisselaar voor Benthem Jacob Nannes , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een 

document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der 
wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 

(4) 

6282 737-23 
07-07-1817 

Groustra Jentje W., Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van 
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

5995 85 
31-01-1815 

Groustra Joh.---- Wybrandus L.  Opziener te Franeker , Groustra Joh. te  Poppingawier, Onderwerp ; uitgevoerde 
reparaties aan de academie te Franeker jaar 1815 (1) 

6622 2048 

04-12-1813 

Groustra L. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en 

Huis van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde 
goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 

6000 558-A 

10-06-1815 

Groustra P. J. te Poppingawier betreft een ordonnancie ten zijne gunste van f. 900.- wegens gedane reparatien enz. jaar 

1815 (1) 

6390 38 
20-09-1814 

Groustra W. J. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk 
Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: 

zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is 

gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en 
daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet 

mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

8280 517-11,  

34-35,  
37-38 

19-05-1840 

Grouw de J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van 
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. 

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

6840 36-A 

22-04-1824 

Grouw,  Lijst met  325 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen 

en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (12) 

6081 371 
13-04-1822 

Grouw: Sjolkema A. C. een stuk over het functioneren van hem als  onderwijzer te Grouw en hij wordt daarin genoemd 
hieraan hapert het echter bij hem enz.  de jonge Sjollema was na een weesmeisje aan zijn zorg toevertrouwd te hebben  

moeten huwen van de weeshuisschool enz. enz.  hij gaat ook naar de school in St. Nicolaasga maar zijn gebrekkige en 

wanstallige lichaamsgestalte was de reden dat hij daar niet werd aangesteld enz. een varhaal wat zo een beetje zijn hele 
carrière beschrijft met klachten overal enz. enz. jaar ook de Instructie voor Kinderschoolhouder in Grouw 1822 (21) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Grouwen D.  wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  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) 

5672 38 

26-02-1891 

Grouwster Stoombootrederij  Gezagvoerder op het schip de Twee gezusters Een dossier met allemaal handgeschreven 

brieven van Schippers etc. met de maten van de boten  enz. (3) en dossier (19) 

5672 31 
04-03-1891 

Grouwster Stoombootrederij  Grouw Behandelde vergunning tot het  varen met  het Schip de Telephoon,  jaar 1891 (3) en 
dossier(7) 

6646  977 

30-12-1815 

Grouwstra Douwe---- Kok de Petrus en Hoeksma Thomas worden vermeld in een Document betreffende het vervangen 

van de Burgemeester van Bolsward en verzogt onder aflegging van de eed enz.onder de benoemde raden bevindt zig ook 
enen Grouwstra Douwe enz. jaar 1815 (2) 

5991 717 

13-09-1814 

Grouwstra Pieter Johannes---- 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 

Grouwstra Pieter Johannes---- 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Grouwstra Sjouwkje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van 

gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6082 453 

03-05-1822 

Grovenstein van W. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Grovenstins van A. te Vrouwenparochie 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 

Grovestein van C. F. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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

6047 379 
03-06-1819 

Grovestein van W. A.  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 

Grovestein van W. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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

6297 436 
14-08-1820 

Grovestins ….? Het districtsbestuur van Schoterland heeft in 1808 een  een erepoort laten bouwen voor de aangekondigde 
komst van de Koning, maar aangezien dit werdt uitgesteld en het nog wel wat had gekost werdt de ereboog opgeborgen op 

de zolder van een der Huizinge van de  famlie Grovestins aan het Harenspad te Heerenveen  bewoond door een zekere 

Barends Rinze die zoals hij vertelde deze boog uit angst voor de Kozakken heeft vernield enz. enz. jaar 1820 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Grovestins van C. F. 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) 

6070 424-11          
25-05-1821 

Grovestins van C. F. 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) 

6656 490 blz. 5 
15-10-1816 

Grovestins van Jan 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) 

6070 424-11          

25-05-1821 

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

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

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Gruis Jelle F., 18 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen 

(48) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineellen 

26-03-1824 

Gruis Jelle J., 26 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest 

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 

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

6087 948-1 

11-10-1827 

Gruis Jelle staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing 

van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale 

dossier (9) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Gruisen van Albertus, 351 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Gruiter de Johannes M. 128 Wijk bij Meppel 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) 

8375 708-5_23a-v 

20-07-1841 

Gruizen v. W. 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) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Grumpe Frederich Geb. Bremen (De), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Huzaar Overleden te Weltevreden 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) 



6040 828 

12-11-1818 

Grun Anna Elisabeth ook in de  wandeling genaamd Krien of Kriening ---- Kriening Anna Elisabeth weduwe van Brink 

van Johannes te Sloten, het indienen van een gratificatie zij is oud 74 jaar , jaar 1818 (5) 

9187 890 

04-07-1918 

Grünberg (Grunberg) Esther gehuwd met Dwinger Aron,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche 

paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder 
andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6397 694 

29-07-1815 

Grunebosch Luitenant Kolonel van het 3e on. Jagers No. 27 is 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Grunenbosch  Luitenent Colonel  27e Batt. Jagers 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) 

6016 723 

28-11-1816 

Gruppel Harmen Johannes te Jubbega Schurega Onderwerp; in beslaggenomen goederen wegens patent de Ontvanger der 

belasting van Mildam de heer Hemkes C.?K. verzoekt aan de Gouverneur om tot verkoop over te mogen gaan van de 

goederen  enz. jaar 1816 (1)  

8354 257/15, 286 
15-03-1841 

Gruppelaar Pieter J. Harlingen Kapitein op de Nijssina 

9725 Deel 2  

13-03-1891 

Grurelijk ….?  Kapitein op de Confiance 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 1891 (2) 

6014 479 + 480 

27-07-1816 

Grutter Cept Sierds ---- Heeckeren Walraven Robbert Jacob Dirk Strandvonder van het eiland Ameland ter presentie van 

Janzen Keimp van beroep Klein Winkelier en Sierds Cept Grutter oud Kapitein wonende in Nes op de koog onder het 

gehugt Buren geinventariseerd geborgen goederen van het gestrande schip de Maryanna Sunderland met als Kapitein 
Gibson Robbert komende van Hamburg op de 27e juli 1816 op Ameland gestrand, met een inventarislijst van de geborgen 

goederen enz. jaar 1816 (5) 

6072 565-a  
13-07-1821 

Grutter O. (Oeps?) Sierds ---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van 
hier naar Grouw en wij een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de 

P. J. van Oldeboorn in het Oude Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, 

Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes .  jaar 1821 (3) 

6639 408 
26-04-1815 

 

 
 

  

Grutters Oeps Sierds---- Bakker Cornelis Dirks, Dirks Sijmon en Grutters Oeps Sierds ondertekenen een namens de 
Kerkenraad van de Waterlandsche Gemeente van Nes en Hollum op Ameland aan de secretaris van Staat voor 

Binnenlandsche zaken betreffende dat zij jaarlijks 230 guldens tot onderstand van den Predikant genieten uit Rijks Kas 

enz. het slecht gedrag van haren Leeraar Huisman Dirk wegens dronkenschap, ook een brief van Huisman Dirk dat hij 
willekeurig van zijn Predikantsambt is ontslagen en wat niet kan omdat ik niet dronken op de Predikstoel ben verschenen  

en 7 kinderen en een vrouw heb en geen middelen van bestaan (doodarm) en mijn jaren tussen de 50 en 60 opgeklommen 

enz. jaar 1815 (7) 

6278 195-3 

20-02-1817 

Guardenier Pieter Pieters, Landbouwer 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) 

6870 18-03-1825 
11/2-A  

Guarré R. J. te Koudum 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Gucot Domminique 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) 

6631  1114 

3e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Gudinses ….? De weduwe 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)  

6379 39 

06-01-1814 

Gueren ….?---- Asbeck van G. F.? Ritmeester en Gueren ….? Luitenant Colonel zij hebben een kennisgeving ontvangen 

dat zij onmiddellijk op de hun aangewezen post te begeven enz. jaar 1814 (2) 

6397 694 

29-07-1815 

Guerike Ritmeester van de Ligte Dragonders No. 4 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 670 

15-06-1815 

Guerin Ritmeester bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers 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) 

6397 694 
29-07-1815 

Guerin Ritmeester van het Regiment Carabniere No. 1 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) 

6398 713   + 725        

10-08-1815 

Guerin W. ---- Dolleman G.  M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Generaal Majoor Guerin  W. zich voor zijn 

aanhoudende en steeds erger wordende ongesteldheid mitsgeders zijn verzwakte geest vermogens enz. jaar 1815 (2) 

6383 161 
16-05-1814 

Guerin W. (Guicherit? ….?)---- Leijenaar Jan IJekes van Workum. Onderwerp een request van hem met o.a. dat hij tot den 
dienst der Landmilitie is opgeroepen houdende verzoek daarvan te worden vrijgesteld enz. getekend door de leden van de 

Militaire Raad in Vriesland; Guerin W. Luitenant Colonel en Tour Du M. C. W.  jaar 1814 (1) 



6394 329 + 393 

08-04-1815 

Guerin W.---- Assen van J. Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en meld 

dat op 5 oktober onder escorte door Blom Hans Veldwagter is opgespoord eene Bosch Geert Klazes gedeserteerd van het 

eerste Battaillon  Landmilitie en onder escorte van 2 korporaals  van den Landstorm  naar Leeuwarden getransporteerd en 

dat de beloning van 21 gulden enz. ook aanwezig het briefje ondertekend door Guerin W. Colonel Commandant van de 
Provincie Vriesland enz. jaar 1815 (6) 

6394 347 + 352 

22-04-1815 

Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat 

de Burgemeesteren en Schouten van St. Johannisga, Tjerkwerd, Heeg en Nijeland nog niet geantwoord hebben enz. jaar 
1815 (2) 

6395 414 

04-05-1815 

Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende  twee orders ontvangen van Baron Swarts de Landus (Sweerts de Landas_ enz en een copie daarvan gezonden 

naar Wierdsma P. Procureur Crimineel enz. jaar 1815 (3) 

6395 521 

25-05-1815 

Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende  de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2) 

6395 415 
05-05-1815 

Guerin W. Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  
zijn bevordering met als titulaire rang Generaal Majoor enz. jaar 1815 (2) 

6397 658 

11-07-1815 

Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Baron Sweerts de Landas J. D.  Luitenant Generaal , dat de 

Franse gevangenen eventueel naar Harlingen en Franeker moeten enz. en dat de Route voor de marcherende Compagnie 
vrijwillige Jagers enz. jaar 1815  (4) 

6397 670 

15-06-1815 

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) 

6395 425 

08-05-1815 

Guerin W. Generaal Majoor Commandant van de Provincie Vriesland in een door hem ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland dat hij heeft ene order onbtvangen van Swarts de Landus  (Sweerts de Landas) Baron enz. jaar 
1815 (1) 

6395 520 

29-05-1815 

Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken ook een Proclamatie  aan de Ingezetenen van de Stad deventerenz. jaar 1815 (5) 

6396 546 
04-06-1815 

Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende dat de Militieraad geïnformeerd is dat Groot de Nicolaas van Jorwerd, Turkstra Anne Rientjes van 

Bergum, Bachem van Arend Johannes te Leeuwarden en Haag v. Jan Engberts uit de Ge1815 meente Oudwoude nadat zij 

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

6396 630 

30-06-1815 

Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat de Heeren Hanegraaf A. J.  1e Luit. en Lutjes H. J.  geplaatst zijn enz. jaar 1815 (1) 

6398 697 
03-08-1815 

Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Commandant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Militaire zaken waarin vermeld  dat hij een Marsorder (deze is aanwezig met de vermelde plaatsen van Leeuwarden naar 

Mons)  heeft ontvangen van de Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landas J. D. enz. jaar 1815 (2) 

6397 690 
29-07-1815 

Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Martral Thomas  Krijgsgevangene en Chef de Batt. der Fransche 

Garde van zeer veel belang kan zijn enz. jaar 1815 (2) 

6397 662 
13-07-1815 

Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas 

(Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative 

Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6397 694 
29-07-1815 

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) 

6396 583 
15-06-1815 

Guerin W. Generaal Majoor Provinciale Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken en een brief ondertekend door  Breugel van C.  met als onderwerp; De Heer 

Controleur van de Divisie Hindelopen enz. jaar 1815 (2) 

6395 450 

14-05-1815 

Guerin W. Generaal Majoor van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende  een order ontvangen van Baron Swarts de Landus S. D. (Sweerts de Landas) enz en ook genoemd  
Steenbergen van ….? bij de passement werken te Den Haag en Schultz Weymar Magazijn Meester der Kleding te den 

Haag enz. jaar 1815 (6) 

6395 454 
13-05-1815 

Guerin W. Generaal Majoor van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende  een order ontvangen van Baron Sweerts de Landas S. D. (Sweerts de Landas)  betreffende diverse modellen 

verstrekte kleding der Jagers Batt.enz jaar 1815 (3) 

6641  597 + 598 + 

630 
15-07-1815 

Guerin W. ondertekend brief aan de Gouverneur van Vriesland---- 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) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Guerit Jan Baptist Joseph geb. 04-02-1790  Sirault, 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 15 

16-01-1822 

Guichart J. N. te Meersen, 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. 

23 
16-01-1822 

Guichart J. N. te Meersen, 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) 

6382 57 en 58 

02-04-1814 

Guicheret ….? Luitenant Colonel commanderende het 1e Bataillon Infanterie, Onderwerp een overzicht van 

kledingstukken voor 63 onderofficieren met de kosten daarvan enz. jaar 1814 (4) 

6382 1 
28-03-1814 

Guicherik ….? Luitenant Colonel van het 1e battaillon Infanterie der Landmilitie commanderende  Onderwerp: Kleding,  
jaar 1814 (2) 

6383 160 

17-05-1814 

Guicherit ….? (W. Guerin?) Luitenant Colonel ingevolge zijn instructie van 20 April hebben de Commssarissen van 

Leeuwarden de nodige schepen tot transport voor 812 militairen geleverd enz. jaar 1814 (1) 

6386 141  
01-08-1814                         

Guicherit ….?---- Vries Gompert Izaak, geeft te kennen in een request wat hij ook ondertekend dat hij met voorkennis van 
zijn Overste Guicherit ….?  Dat hij als requestrant is geboren te Leeuwarden als dat zijn broeder Vries Barent Izaak in de 

Landmilitie zijn gevallen en te Leeuwarden geloot hebbeb enz. enz. dat hij thans bij het 1e Batt. 5e Comp. Inft. Landm. 

Alhier en zijn broeder te Leiden  in garnizoen bij ‘t 3e Batt. 4e Comp.  Dragonders enz.  welke zijn nummer heeft geruild 
et ee dragonder Damstra Fekke Gelfs thans meede alhier in ’t Haage enz. en hij nog een broeder heeft Vries Abraham 

Izaak deze is bij de Fransche gevallen en dat Vries Barent Izaak de kost moet winnen bij zijn grijze vader  van 72 jaren en 
een oude moeder van 62 jaren die nu in de diepste armoede zijn gedompeld enz. 1814 (2) 

6386 19 

20-08-1814 

Guicherit F. A.---- Leenhard J. K. F, Flankeur is bij den Luitenant Colonel Commanderende het 1e Bat. Inft. Landmilitie 

Guicherit F. A. opgegeven wegens vallende ziekte enz. jaar 1814 (1) 

6388 32          27-09-
1814 

Guicherit F. A. Luitenant Colonel Comm. 2e Bat. Inft. Landmilitie ondertekend een brief enz. jaar 1814 (1) 

6382 140, 145 

15-04-1814 

Guicherit F. A. Luitenant Colonel commanderende 1e Bataillon Infanerie Landmilitie Onderwerp: Klachten over de 

ontvangen kledeing enz. jaar 1814 (3) 

6383 10, 11 
27-04-1814 

Guicherit F. A.---- Pennis Jan, op de Fluweelen Burgwal bij het Stadhuis no. 25, een door hem geschreven en getekend 
briefje waarin hij zig aanbied om de Kapotrokken voor Landmilitie aan te bieden en dat hij deze met 8 dagen enz. enz. 

verder wordt genoemd de Luitenant generaal Krayenhoff ….?  Ook een brief die hier over gaat van de Luitenant Colonel 

Commanderende het 1e Bataillon Infanterie Landmilitie Guicherit F. A. jaar 1814 (4)  

6384 160-A 
23-06-1814 

Guideris F. A.---- Ozinga Jan Ybes, hij is niet bekend is bij het Bataillon te Amsterdam volgens den Lieut. Coll. Guideris 
F. A. Commanderende het 1e Bataillon Inf. Landmilitie enz. jaar 1814 (1) 

6397 670 

15-06-1815 

Guijdt Kapiten bij de 3e Divisie Jagers No. 35 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) 

9725 Deel 2  
18-09-1885 

Guijt ….? Ameland Kapitein op de Hollandia 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 1885 (2) 

6252 1165 
30-11-1814 

Guikema F. hij ondertekend een document aldus opgemaakt door ons Schout en Leden van de Raad der Gemeente 
Bergum den 30-11-1814 van o.a. Jager P. M.  heeft tegoed voor levering van voedsel en legstro aan de gevangenen in het 

Gevangenhuis geleverd  toen er nog geen Caserne was enz. en wordt vermeld op een staat van Achterstand ten laste der 

Gemeente Bergum dienst 1814 (4) 

9180 1246 

05-07-1915 

Guikink Alida,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6383 186 

24-05-1814 

Guilerit F. A. Luitenant Colonel commanderende het 1e Bataillon Landmilitie geeft kennis dat Andriessen J. Julius 

gedeserteerd was enz. alsmede nog 2 remplaçanten en wel Storm Jacob geboren te Braunshart die gedeserteerd is hij was 
remplaçant van Slager Jan Alberts te Dragten die ten spoedigste enz. en Brink Ariaan die gedeserteerd is en remplaçant 

van Hoekstra Ulbe Gosse die ten spoedigste enz. en er wordt opsporing verzocht  enz. enz. jaar 1814 (2) (dossier 4) 

6026 595 
02-09-1817 

Guldemont 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 

Liesveld de heer Vonck E.  Jaar 1817 (4) 

8228 1315-22 

09-10-1839 

Gulden van Willem , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 15-01-1820 Den Haag,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost 

Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der 

alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. 
Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4) 

6683 2 deel 1 

Blz. 10 
04-01-1819 

Guldenarm A. Predikant te Oosthem tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland 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. 15 

04-01-1819 

Guldenarm A. te Oosthem 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. 16 

06-02-1824 

Guldenarm A. te Oosthem, 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. 11 
16-01-1822 

Guldenarm A. te Oosthem, 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. 
16 

Guldenarm A. te Oosthem, 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 



16-01-1822 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) 

8376 744/15 -1     
30-07-1841 

Guldenarm Anne Adames Heeg Matroos op de Eendragt,  jaar 1841(4)    

8033  1276-13 

27-06-1838  

Gulp Juda Jacob, Korporaal afd. Grenadiers * 24-10-1810 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 1838  (4) 

6062 661 

27-09-1820 

Gulpen van Henricus  ---- 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) 

6675 198 
10-05-1818 

Gulpen van Math. te 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) 

6671 54 deel 2 blz. 1 

22-01-1818 

Gulpen van T. M. Predikant te Nijmegen lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van 

Nijmegen 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. 2 
22-01-1818 

Gulpen van T. M. Predikant te Nijmegen voor de Classis van Nijmegen 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. 6 

22-01-1818 

Gulpen van T. M. te Nijmegen Praeses Classikale Bestuur Gelderland  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. 2 

14-02-1816 

Gulpen van T. M. te Nijmegen 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 1 

04-01-1819 

Gulpen van T. M. te Nijmegen 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. 6 

04-01-1819 

Gulpen van T. M. te Nijmegen 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. 1 

06-02-1824 

Gulpen van T. M. te Nijmegen, 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. 1 

06-02-1824 

Gulpen van T. M. te Nijmegen, 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. 6 

06-02-1824 

Gulpen van T. M. te Nijmegen, 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. 

1 

16-01-1822 

Gulpen van T. M. te Nijmegen, 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. 
6 

16-01-1822 

Gulpen van T. M. te Nijmegen, 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) 

6062 636 

16-09-1820 

Gulpes van A. Pastoor te Leeuwarden hij  verrichte voor de militairen de R.K. godsdienst, en  kunnen aanspraak maken op 

ene beloning enz. enz.  jaar 1820 (2) 

8376 7441/5-9 
30-07-1841 

Gummenger Hendrik Kapitein op de Jacoba,  jaar 1841(4)    

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Gumpel Idze, 34 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen 

(48) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineellen 

Gumpelt Itzig, 44 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 



26-03-1824 van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6297 342 

06-07-1820 

Gumpert J., Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen 

mandateren over het dienstjaar 1819  in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb 
ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Gumpert Josig staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 

vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 

(3) totale dossier (9) 

6381 88 

11-03-1814 

Gunkel ….?  Onderwerp: een staat van Deserteurs de Vriesche Gardes (staat niet aanwezig) jaar 1814 (2) 

6381 96 en 111 

10-03-1814 

Gunkel ….? ----Beekkerk (Beekerk) Haije (Hoija), Luitenant Colonel Commandant van de Vriesche Gardes schrijft en 

tekend een brief dat alle beschuldigingen tegen hem enz. enz. ook een andere brief van de Colonel Gunkel ….? 
Commandant de Vestigingen Delfzijl en Coevorden dat er tekort is aan o.a. geweeren en buskruit enz.   jaar 1814 (4) 

8207 898/17, 229 

02-09-1839 

Gunneweg Hermanus   geb. 07-09-1807 Schiedam Tot den Doodstraf met den Strop veroordeeld maar, enz Jaar 1839 

8207 898-17 

30-08-1839 

Gunneweg Hermanus * 07-09-1807 Schiedam , Korporaal afd. Kurassiers no. 3, 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) 

8285 615-2, 5-3 

19-06-1840 

Gunst ……. ? F. R. te Almenum 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) 

6830 18-A blz. 37 

21-01-1824 

Gunst v. Foppe F. te Gaast 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) 

6281 529-6 

19-05-1817    

Gunst van  J. Kastelein te Makkum ontvangt betaling wegens vertering aan de Baljuw en komt voor in een document 

Observatien van den Onderprefect van het Arrondisement Sneek  op de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel 

enz. jaar 1817 (4) dossier (9) 

8285 615-2, 5-4 

19-06-1840 

Gunst van F. A. te Almenum 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) 

8375 708-5_5b 
20-07-1841 

Gunst van F. A. te Almenun 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) 

8280 526-1, 5 
22-05-1840 

Gunst van F. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Barradeel 

Gunst van F. te Almenum 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) 

8386 949/6-5 Gunst van F. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document 

dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als 

de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort 
van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

6381 199-A 

26-03-1814 

Gunst van Foppe Thijsses, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 

Bolsward niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en 
een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) 

(dossier 8) 

6245 386 

08-05-1814 

Gunst van Joh. A. , 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) 

8386 949/6-5 Gunst van Piet wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document 

dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als 

de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort 
van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Gunstra Joh’s P. , 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) 

6383 107 

04-05-1814 

Gunter Jan Michiels hij heeft zich vrijwillig aaneboden om voor 4 maanden tegen de vijand van het Vaderland de wapenen 

te dragen enz. jaar 1814 (2) 

6382 143 

16-04-1814 

Gunter Jan Michiels,---- 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) 

6383 2 
29-04-1814 

Gunter Jan Migchiels---- Jettema Douwe Pieters, Zee van der Meindert Jans en Zee van der Haring Jans zijn zijn in de 
avond van gisteren (28 April 1814) alhier (Heeg) van Wieuwerd bij Delfzijl gestationeerd dezelve hebben hunne 4 

maanden waar voor zij vrijwillig en wat betreft Gunter Jan Migchiels deze ligt in het Hospitaal te Groningen enz.enz. jaar 

1814 (2) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Gunterman Cornelis Geb. Purmerend, laatst gewoond hebbende te Purmerend. Flankeur Overleden te Djokjakarta  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) 



6300 146 

15-03-1822 

Gunterman Sybrechtse---- Lisseren van Tetje, geboren te Leeuwarden 20-11-1772  zig noemende de dochter van wijlen 

Lisseren van Andries en wijlen Gunterman Sybrechtse, zij is door de Stad Zutphen derwaarts gezonden , maar na 

onderzoek is gebleken dat zij is geboren 24-11-1776 te Leeuwarden  en dat zij nog geen 2 jaar oud zijnde met haar ouders 

naar het Heerenveen is gaan wonen (er zijn bezwaren gekomen van de gedeputeerde staten van Noord Holland wegens 
haar opneming in het Bedelaarsgesticht te Hoorn maar de Gemeente Leewarden weigerd daar voor te betalen enz. enz. 

enz. jaar 1822 (3) 

5673 
 

133 
09-05-1904 

Gunters?? ….?,  ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem 
ondertekende brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek 

betreffende het in de vaart brengen van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de 

handel in vee en varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder 
een dossier met correspondentie daarover  ook diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te Gorredijk  dat hij heeft 

gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk,  

Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in 
persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? 

(handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te Wijnjeterp  in persoon van Berg 

v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een 
aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling 

Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. 

J. F?., Siesinga P. J., Luiting J.,  Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  tevens het complete  
Friesch Weekblad van 12 Maart 1904  jaar 1904 (21) 

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Gurbes Jakob de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de 

Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een 
lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6385 143 

06-07-1814 

Gurken van W. F. te Holwerd 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) 

8257  69/9 + 10 

20-01-1840 

Gurkom van J.  van beroep Voetbode (Postloper) te Leeuwarden het betreft zijn declaratie en zijn contract jaar 1840 (6) 

6261 888 

09-09-1815 

Gurkom van W. F. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  

onvoorziene uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

6255 300- 2 en 3 

24-03-1815 

Gurkom van W. T. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 

1815  (3) 

6255 300-3 

24-03-1815 

Gurkom van W. T. Medicine Doctor wegens gedane Diensten en Medicijnen aan Serres de ….? 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Gurkum van Jurjen, 299 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) 

7977 158-6, 22 

14-02-1837 

Gurkum van Pieter, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, 
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door 

Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

6411 382 

18-11-1861 

Gusen Dirk Ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld 

dat hij gediend heeft als onderofficier enschutter in het detachement Vriesche nationale garde in de Blokkade der vesting 
Delfzijl en dat zijn huisgezin enz. jaar 116 (3) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Guslin Jean Joseph Geb. St. Hubert, laatst gewoond hebbende te St. Hubert. Flankeur 5-8-1836 Overleden te 

Koempoelang (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

7993 227,  86/25 
25-01-1837 

Gust J. E. Groningen Kapitein op de Hendrika-gezonken jaar 1837 

7973 227,  69/16 

20-01-1837 

Gust J. E. Komt 2 x voor Kapitein op de Hendrika jaar 1837 

9182 734 
27-04-1916 

Gustavus Joh’ s Allb. Te Avereest, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  
Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) 

Jaar 1916 (3) 

6709 36 deel 1 
blz. 8 

16-01-1822 

Gutteling C. te Zuidland, 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 

Gutteling C. te Zuidland, 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) 

6855 17-A extra 
05-10-1824 

Guttenhoven Theodorus ---- Cohaas Bernhard Koopman te Stadlohn in Pruissen onderwerp een conflict tussen 
Guttenhoven Theodorus en Snijbosch Hubertus Johannes ambtenaren bij de in en uitgaande rechten en accijnsen te 

Gelderland  jaar 1824 (6) 

8052 227/7214 
18-08-1837 

Guttzaw A. Zweden, Ameland Kapitein op de Betty 18-08-1837 

8057 1096/43  

227/9489 

01-11-1837 

Guttzaw Anders Kapitein op de Betty d.d. 01-11-1837 

8043 227,  3028 

05-04-1837 

Guttzaw Anders Kapitein op de Betty d.d. 05-04-1837 



7973 227,  69/16 

20-01-1837 

Guttzaw Anders Kapitein op de Betty d.d. 20-01-1837 

7980 227, 202/25 

27-02-1837 

Guttzaw Anders Kapitein op de Betty d.d. 27-02-1837 

7986 227,  327/2 
03-04-1837 

Guttzaw Gestrand op 25-10-1835  Kapitein op de Betty 03-04-1837 

6415 55 

06-03-1817 

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

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

6415 74 + 75 

19-03-1817 

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

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het Smeek Rekwest van Jager de Ulke Wolters 

dat hij in de looting is gevallen van den jare 1815 maar omdat hij al voor de looting bij den Schout Officier van den 
burgelijken Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de EvertOukes als gehuwd persoon met 

vrouw en on mondig kind enz. dit rekwest is ondertekend met getuigen als Krimps L. en Meijer W.  evens een 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  door de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt  dat de Jager 

wegens Desertie is gedetineerd te Leeuwarden, verder genoemd Spinnius Jan Ages en Vries de Evert Aukes No. 6 en 

No.10 en Plantenga Jan Ourkes die is vrijgesteld omdat de Jager enz. jaar 1817 (6) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Guurst van F. te Almenum, 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) 

6675 199 

07-05-1818 

Guyet Antoine Marcelin met signalement beschrijving 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)   
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