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Invt. Akte Toegang 11 ** 

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

6389 4 
28-10-1814 

Kits C. W.---- 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) 

6381 106 en 127 

10-03-1814 

 

Kits Cornelis Pieters----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, 

schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het 

Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? 
Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld 

is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen 

bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden 
enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag 

oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman 

onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een 

Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10) 

9182 285/34 

07-02-1916 

Kits Derk Leonard Agent van Politie Sneek een lijst met zijn met Signalement, jaar 1916 

9180 330-34 
17-02-1915 

Kits Dirk Leonard Met signalement  Agent van Politie Sneek, jaar 1915  (3)  

9181 2030 

25-11-1915 

Kits Dirk Leonard te Sneek, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

9187 1341 
06-09-1918 

Kits Henri Heero, 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) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Kits J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Fortuna 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) 

5673 

 

10 

13-04-1899 

Kits J. te Kollum, een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Fortuna“ tot het Varen en  Sleepen in Friesland waarin 

vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (1) 

5666 2 
02-04-1896 

Kits Johannes Kollum Machinist en St. Bootondernemer Dienst Kollum op Groningen, Dossier met Advertenties en ander 
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier 

(5) 

5666 2  

04-03-1896 

Kits Johannes Kollum Machinist en St. Bootondernemer Dienst Kollum op Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier 
(6) 

5664 14 en 15 

10-05-1900 

Kits Johannes te Kollum (1) met het Schip de Fortuna,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 9 

16-04-1903 

Kits Johannes te Kollum (2) met het Schip de Fortuna,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 17 +1-A, 19 

08-04-1897 

Kits Johannes te Kollum (3) met het Schip de Fortuna, Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend komt voor in dit Dossier;, jaar 1897 

5663 5 

30-03-1898 

Kits Johannes te Kollum (4) met het Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 35 

20-04-1899 

Kits Johannes te Kollum (5) met het Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5666  Jaar 1896 

akte 2, 3 

Kits Johannes---- Veen van Pieter van beroep Winkelier en Kits Johannes Machinist, Ondernemers van eener Stoombootdienst beide 

wonende te Kollum gaan met hun schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor vervoer van 50 passagiers, goederen en vee vanaf 

13 Maart van Kollum naar Leeuwarden zullen afvaren met vermelding tussenstops, met een aanplakbiljet Dienstregeling en Tarief 
voor de Passagiers enz. jaar 1896 (2 Akten)  (11) 

6381 106 en 127 

10-03-1814 

 

Kits Tjebbe Pieters----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, 

schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het 

Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? 

Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld 

is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen 

bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden 
enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag 

oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman 

onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een 
Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Kitsch Jacob J., 803 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den 
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, 

zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

8386 949/36 
20-09-1841 

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

6013 399 

08-07-1816 

Kitz Jurriaan,  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) 

6043 115, 5 
15-02-1819 

Kiviet Jan T. hij heeft op het strand gevonden  en door de beambten van de in en uitgaande regten op zijn erf gevonden enz. jaar 1819 
(1) 

http://www.altijdstrijdvaardig.nl/
Sietze Elsinga




 

6041 917 

24-12-1818 

Kiviet Jan Teunis ---- Snoek P. J. Commies zij hebben aangehaald van het erf van Kiviet Jan Teunis wonende in het gehucht Buren 

op Ameland een stuk mahoniehout van het strand afkomstig enz. dit document is ondertekend door de strandvonder van Ameland 

Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (1) 

6853 42-A 
10-09-1824 

Kiviet Reinder een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 
gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

6037 

 

605 

18-08-1818 

Kivit Jan en Consorten Onderwerp:  Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 

Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Dordrecht de Heer Sterling H. U.,  jaar  1818 (3) 

6840 36-A  
blz. 36 

22-04-1824 

KJlazes Jisseltje 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 248-DD 

1e Comp. 

1e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Klaarbergen Jan Wiebe 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) 

6418 248-C 1e bat  
1e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Klaarbergen Jan Wiebes * Harlingen 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Klaarbergen Jan Wiebes 20 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) 

6418 248-b 1e bat 

1e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Klaarbergen Jan Wiebes 20 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) 

9725 Deel I   

Blz. 5 

00-00-1862 

Klaarbergen Jan, 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 1862 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 3 

00-00-1862 

Klaarbergen van Jan , 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 1862 (2) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Klaarbergen van Jan Wiebr…72 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 
Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  

en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

9725 Deel I   

Blz. 3 

00-00-1861 

Klaarbergen van Jan, 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 1861 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 6 

00-00-1863 

Klaarbergen van Jan, 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) 

7999 565-1  
08-06-1837 

Klaarenbeek Dirk Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Flankeu  8-4-1836 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, 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) 

8372 636-10 
30-06-1841 

Klaarenbeek Hendrik, Fuselier algemeen depot der landmagt no. 33 * 02-01-1813 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een 
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn 

bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes 

van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in 
Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 

1841  (4) 

8374 695/10 

15-07-1841 

Klaarmond Maria Wiebes gehuwd met Klijnsma Wiebe Mijnes te Echten zij verzekt kwijtschelding van de gevsangenisstraf van haar 

neef Kleinsma Meine Jans enz. enz. jaar 1841 (5) 

6291 834-7 

01-10-1818 

Klaas Boukes---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van,, Grietman van Franekeradeel geass. met den secretaris Wybenga S.   

Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. 

verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit 
document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag 

v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. 

verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd 
Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19) 

6407 198-1+8-9 

04-05-1816 

Klaas Jacob Jacobs 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) 

6870 15-03-1825 
26-C 

Klaas Klazes en Jong---- Jong de Sijtze Klazes geboren 11-04-1806 te Joure van beroep Schippersknegt, zoon van Jong de Klaas 
Klazes en Jong de Roelofje hij is niet ingeschreven voor de Militie ligting 1825 en hij wordt schriftelijk gelast om zig de 10e dezer 

maand zig te vervoegen bij het enz. ook aanwezig zijn miltie staat waarop alle gegevens van hem ok aanmerkingen enz. jaar 1825 (4) 

7977 158-6, 31 
14-02-1837 

Klaas Rinkes Klazes te Schoterland, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente 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) 

6830 

  

20-A 

17-01-1824 

Klaas Ypes dagloner te Oudwoude,---- Dijkstra Kornelis Harmen Vischjager onder Oudwoude er worden meubels in beslag 

genomen met een omschrijving welke meubels, wordt in genoemd Dirks Attje Kootma, Klaas Ypes dagloner te Oudwoude gehuwd 
met Louws Geesken d.v. Attje Dirks Jaar 1824 (3) 

8378 781/4 

10-08-1841 

Klaase Johan Joost, Tuinman  te Leeuwarden Onderwerp ; Gratificatie, hij en zijn echtgenote zijn 81 jaar en van onbesproken gedrag  

en wegens hun leeftijd kunnen ze zelf niets meer verdienen enz. enz. jaar 1841 (2) 

6028 827 
20-11-1817 

Klaasen Jan  gehuwd met Ennes Meintje 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) 

6865 1-C no. 47 

24-01-1825 

Klaasen Klaas , 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) 

6043 116 

16-02-1819 

Klaasen Klaas, 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 Overijssel   jaar 1819 (4) 

6872 05-04-1825 

35-A 

Klaasen N.  te Dragten Commies der 4e klasse aldaar ,diverse ontvangst bewijzen voor een voorschot voor zijn gagement) de 

kwitantie’s zijn door hem ondertekend) van f. enz. jaar 1825 (6) 

6866 29-01-1825 

19-A 

Klaasen N. (ook Klasen) Commies 4e klasse te Buitenpost, een 6-tal uitbetaalde traktement orders betrekking hebbende op het 

militair gagement over de 1e 6 maanden van 1824 enz. enz. jaar 1825 (5) 

6850 25-A  

31-07-1824 

Klaasen N. Commies ambtelijk stuk jaar 1824   (5) 

6834 9-A 

21-02-1824 

Klaasen N. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot betaalde 

tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

6402 

 

920 

04-12-1815 

Klaasen Sipke---- Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om betaling voor het agterstallige pensioen van Klaasen Sipke enz. jaar 

1815 (1) 

6411 381 
18-11-1861 

Klaasen Sipke---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  waarin vermeld Claasen Sipke dat hij aan ’s Lands Kofschip de Jonge 

Pieter in den jare  1794 gestationeerd is geweest voor Delfzijl  tevens een document ondertekend door Spoelstra B. Solliciteur enz. 

jaar 1816 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Westd. radeel 

Klaasens te Ternaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 
Gehele provincie (122) 

6054 29 

11-01-1820 

Klaases (Klazes) Jan---- 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) 

6423 541G 

25-10-1817 

Klaases Anke---- Kolmer Claas Cornelis * 15-07-1795 z.v. Kolmer Cornelis Jurjens en Klaases Anke 9 is zijn volgnummer, hij staat 

vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Klaases Harmen 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) 

6627 610 

30-04-1814 

Klaases Jan, ---- Beista Sjoerd M. en  Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te kennen in een door 

beide ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas Jacobs in 
huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W.  enz. jaar 1814 

(6) 

6261 897-5 
02-09-1815 

Klaases Johnnes ,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het 
district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over 1811), akte 

jaar1815 (2) (9) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Klaases Le?tjen 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 1090 
14-11-1814 

Klaases Lourens, 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) 

6257 410-11 
28-04-1815 

Klaases Sipke 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) 

6257 410-11 
28-04-1815 

Klaases Willem 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) 



5711 3 

28-08-1902 

Klaasesz ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement 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 (32) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 8>> 

17-09-1839 

Klaasesz 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) 

8280 526-1, 38 

22-05-1840 

Klaasesz J. 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) 

6051 775 
29-10-1819 

Klaasesz Jan  ---- 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) 

6626 560 

23-04-1814 

Klaasesz Jan---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van 

Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd 

om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een 
aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat 

Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te 

Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan 
Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon 

Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) 

weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels 
Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te 

Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te 

Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de 
Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 

1814 (43) 

6641  618 

17-07-1815 

Klaasesz Jan---- 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) 

6074 736 

28-09-1821 

Klaasesz Jan-------- 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) 

6070 415 
22-05-1821 

Klaasesz Jan---- 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) 

8350 175/27-11 

21-02-1841 

Klaasesz Jan Secretaris en Ontvanger wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur der Contributie Zeedijk van de Grietenij 

Westdongeradeel,  jaar 1841 (6) 

6383 88      

23-04-1814 

Klaasesz Jan te Dockum 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) 

8359 377/28, 3 
19-04-1841 

Klaasesz Jan 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, 14 
19-04-1841 

Klaasesz Jan wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de 
zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te 

worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5) 

8359 377/28, 16 

19-04-1841 

Klaasesz Jan wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel 

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) 

8285 615-2, 38 
19-06-1840 

Klaasesz. J. te Ternaard 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) 

6076 914 

24-11-1821 

Klaasesz. Jan---- 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) 

7977 158-6, 3 

14-02-1837 

Klaasesz. Jan Secretaris van Westdongeradeel wonende te Ternaard  geeft met eerbied te kennen dat hij ontvangen heeft van Prins 

Jan Roelofs Schipper te Veendam als voogd en grootvader van moederszijde over de minderjarige nagelaten kinderenen Jantje  
genaamd Harm van wijlen Hoetjer Abraham Harms en Prins Ikien Jans in leven egtelieden op den 29e  november l.l. door het 

omslaan van zijn Tjalkschip schip de Vrouwe Ikien verongelukt op het wad tussen Wierum en Paesens samen met hunne overige nog 

minderjerige kinderen en als toeziend voogd Hoetjer Jacob Harms, Schipper wonende te Veendam verder genoemd als getuigen 
dezer akte Giezen Tjarke Jans Burgemeester en  Brans Willem, Koopman beide te Veendam enz. jaar 1837 (7) 

6046 357 

24-05-1819 

Klaaseszn Jan---- 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) 

6632 1262,  
1e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Klaaske de meid, 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) 

6028 827 

20-11-1817 

Klaassen Derk 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 (3) 

8309 1103-17 

07-11-1840 

Klaassen Hendrik 21-06-1819 Amsterdam wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie zoals 

uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden 

aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij 
regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6) 

6028 827 

20-11-1817 

Klaassen Lizabeth gehuwd met Jan Cornelis 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) 

6401 

 

874 

15-11-1815 

Klaassen Sepke---- Meij van der J. C. Minister voor de Marine ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld  Klaassen Sepke wonende te Harlingen die verzoekt om uitbetaling van achterstallig pensioen en om 

een verhoging de Gouverneur wordt verzocht onderzoek te doen naar de aard van de verminking waardoor hij recht heeft op 
Pensioen enz. jaar 1815 (1) 

9465 Deel 2, 77 

31-10-1866 

Klaassens Lieuwe Klazes te Engelum, Beurt en Veerdienst van Engelum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

6385 71 en 71-A              

15-07-1814 

Klaassens Maria Angelina Catharina Josepha---- Engelbert van Bevervoorden Petrus Albertus 18 jaar geboren te Urecht zoon van 

Bernard Fhilip Engelbert van Bevervoorden en van Maria Angelina Catharina Josepha Klaassens hij wordt vermeld op de 

Rensigsements Staat der Heeren uit de provincie Vriesland  welke onder de Gardes d’Honneur hebben gediend en verzoeken om 
geplaatst te worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3) 

8309 1103-21,  

1, 5 

07-11-1840 

Klaassens Zweitse Nicolaas 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) 

6384 140-141 

22-6-1814 

Klaasses Auge wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie over 

leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3) 

5989 576 2e lijst 
26-07-1814 

Klaasses M. de weduwe te Oldeboorn 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) 

6251 1061 

07-09 -1814 

Klaasses Marten zijn vrouw en kind , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor 

leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) 

dossier (13) 

6257 410-13 

28-04-1815 

Klaasses Popke 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) 

6080 261 + 263 

14-03-1822 

Klaassesz Jan q.q. van het provenue der verkochte balen Kemels en Paardenhaar geborgen uit het verongelukte schip L’Ernest jaar 

1922 (4) 



6071 457 

04-06-1821 

Klaassesz Jan.---- Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een 

onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  

getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema 

Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds en de 
secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4) 

6092 247 

24-03-1823 

Klaassesz. J.  secretaris van Westdongeradeel  hij is gemagtigd door de weduwe Hoeksma en zoon betreffende het geborgen koper 

uit het schip L’Ernest enz. jaar 1823 (2) 

7999 565-1  
08-06-1837 

Klaauw, Geb. Naaldwijk, laatst gewoond hebbende te Naaldwijk. Fuselier 1-4-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia)  (Id) van 
der Theodorus, 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) 

8359 372-13 
16-04-1841 

Klaazen Carel van beroep Baardscheerder en Winkelier en Kroeghouder in het Droevendal te Leeuwarden   staat vermeld in een 
dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft 

reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

Klaazen K. te 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) 

6633  1436 
08-11-1814 

Klaazes Alle---- Raven T. en Hoekstra W. F?. of T. Diaconen  der Hervormde gemeente van den Dorpe Augustinusga in die qlt. 
schrijven een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zich bij hen heeft vervoegd eene Klaazes Alle 

met seszelfs vrouw Hendriks Antje en kinderen bij ons wonende en klagende dat in grote armoede waren en bij onderzoek ook alsoo 

is bevonden wat wij vooralsnog hebben geweigerd enz.  en hebben de toenmalige Baljuw Sminia van J. gevraagd enz. ook aanwezig 
een Rekening voor de Dijaconen van Augustinusga waarop vermeld:  weegens allimentatie enz. en het vervoeren van Alle Clazes 

door Joukes Geerten betaald aan Rinsma ?. E. Meesterbakker voor Roggebrooed enz. jaar 1814 (6) 

6252 1179-20 
08-11-1813 

Klaazes Broer wegens arbeidsloon aan de barak te Paezens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door 
Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 

Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Klaazes Igle te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 

1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

6294 282 

07-04-1819 

Klaazes Jacob---- Wytzes Jan, Sytzes Jan en Hendriks Leffert als Kerk en Armenvoogden en de laatst gemelde en Johannes Luitjen 

als gecommiteerden van den Dorp e Hoornsterzwaag en Hendriks Roel en Jacobs Hendrik als gecommiteerden van den Dorpe 

Jubbega en Schurega , Annes Marten en Jelles Kerst als gecommiteerden van den Dorpe Oudehorne benevens Jans Roel en Klaazes 
Jacob als gecommiteerden van den Dorpe Nieuwehorne verklaren bij dezen ter voorkoming van verdere onaangename verschillen en 

overeengekomen dat het Qusstieuse Hoogveen gelegen achter de Pastorieplaats te Hoornsterzwaag enz. enz Coehoorn van Scheltinga 

Menno te Heerenveen en Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  dat zij in qualiteit van den Dorpe Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12) 

6631  1114 
6e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Klaazes Klaas 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) 

5991 757-b 

26-09-1814 

Klaazes Melle† in leven gehuwd met Petrus Minke---- Petrus Minke weduwe van Melle Klazes wonende in de gemeente Oldeboorn 

ondertekend een brief betreffende de belasting van het recht op de waag wegens et Boekweitenmeel is gesteld op dertig guldens enz. 

enz. jaar 1814 (2) 

6401 

 

861 

03-11-1815 

Klaazes Sikke  komt ook voor als Sikkes Klaas Schipper wonende te Alkmaar het bereft zijn request genoemd in een brief van de 

Minister voor Marine aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitbetaling van eene somma van f. 3958.-.- wegens 

gepresteerde diensten met desselfs vaartuig in den jare 1799 tot het overbrengen van Engelsche Troupen  naar Vriesland verder 
genoemd de Heer  Baron van der Haar en wijlen de Graaf Bentinck C. die belasten Gerrits Dirk  te Embden betaling enz. ook  een 

brief aan de Koning der verenigde Nederlanden  door hem ondertekend, ook een verklaring van Dirk Gerits  van  26-08-1799 en een 

brief van Munniks Joh’s (Mr) de Nota van  Sikke Klaazes, verder komt voor  de Luitenant Capitein Voss van Schagenbrug Lucht en 
Verheul Capitein Luitenant, Lange de B. en Melchers ….? enz. jaar 1815 (11) 

3572 

 

28-a 

15-10-1822 

Klaazes Sybren Schipper, varende van Berlicum op Leeuwarden, Franeker en Harlingen  en verzoekt om dat veer te mogen 

Continneeren en wel met uitsluiting van enz.  jaar 1822 (12) 

6394 257 deel 1 
31-03-1815 

Klaazes Titus hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de 
Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van 

Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen 

waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle 
bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker 

wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

8280 525-A, 2 

31-47 
16-05-1840 

Kladder Hendrik 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Kladder Pieter, 179 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) 

6284 1099 blz. 5  
31-10-1817 

Klaezen Petrus 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) 

9187 1341 
06-09-1918 

Klaezenga Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6028 827 

20-11-1817 

Klaezens Klaasje gehuwd met Mulder Roelof 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) 

6278 194-3 

20-02-1817 

Klamer J. K. Onderwijzer der Jeugd  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) 

6254 126-4 en 8 

16-01-1815 

Klamer J. K. Schoolmeester te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum 

over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (10) (dossier 
15) 

6281 583- 44 

05-06-1817 

Klamer Jan Janses, Onderwijzer der jeugd, 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) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Klander Hendrik 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) 

6385 138 

06-07-1814 

Klantinga  Anne Aans (Lantinga Anne Aans K.?) te Burum 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) 

6278 194-5 
20-02-1817 

Klantinga Aan Harings Landbouwer  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) 

6278 195-9 

20-02-1817 

Klantinga Haring, 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) 

3698 A-17 

08-10-1828 

Klaphout Baukje (onecht kind) , 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) 

3698 A-17 
08-10-1828 

Klaphout Grietje Hendriks, 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) 

6080 219 

04-03-1822 

Klapper Jan---- Baunach J. Deurwaarder te Hindelopen  na gedane sommatie is de belastingschuldige  Baren Jochum Douwes te 

Workum nalatig gebleven  de deurwaarder verzekt aan de Gouveeur van Vriesland toestemming om tot verkoop over te gaan enz. en 

gaat leter met Klapper Jan en Nagtegaal Willem als getuige met een dwangbevel enz. enz.  et een lijst waarin de goederen beschreven 
staan waar beslag op is enz.  jaar 1822 (5) 

5986 243 

02-04-1814 

Klapper Jan---- Cate ten Teunis. Onderwerp; een proces verbaal van Arrest of Beslag op verzoek van Coopmans Heble ontvanger der 

Belasting, van meubelen en goederen van voornoemd persoon wonende te Workum inzake wanbetaling zijne verschuldigden 
contributien over 1812 en 1813 door den deurwaarder executant Raunach Johannes gedaan vergezeld van Klapper Jan en Nachtegaal 

Willem beide dienaar der Policie (ondertekenen ook) van de Stede Workum, deze ten Cate is volgens de wet behoorlijk 

gewaarschuwd en ook genoemd Hingst van Klaas Gerrits deze ondertekend ook enz. jaar 1814 (5) 

6065 
 

907 
20-12-1820 

Klapper Jan---- Koops Jan  er is beslag op zijn goederen zoals een Kabinet Bruin Eikenhout onder met 3 laden,  een Klok, een 
Spiegel, enz. enz. wegens belastingschuld en  nu wil de ontvanger tot verkoop over gaan, er wordt als getuige genoemd Klapper Jan . 

Jaar 1820 (4) 

6277 30-5 
09-01-1817 

Klapper Jan 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) 

6100 1213 
29-11-1823 

Klapper Jan---- Pol van der  Olfert Thaekes , in naam van de Hooge overheid  dat hij niet heeft voldaan aan de sommatie van de 
belastingen  en er beslag op zijn goederen is gelegt en de vermelding van zijn goederen waar op beslag is.  Het dwangbevel is 

uitgereikt  aan zijn vrouw door de deurwaarder met de getuigen; Klapper Jan en Nagtegaal Willem (met handtekening van beide) 

Enz. enz. jaar 1823 (4) 

3698 B-41 
15-02-1832 

Klapper Jan Tjerks, 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) 

3698 B-41 
15-02-1832 

Klapper Jan Tjerks, 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) 

6092 232 

18-03-1823 

Klapper Jan---- Wal van der Jacob Hendriks de weduwe belastingschuldige in Workum  er is reeds beslag op de goederen  gedaan 

zoals in bijgaande document, vergezeld met de getuigen Klapper Jan en Nagtegaal Willem en  (het is nu mooi te zien wat voor 
inventaris men vroeger had) enz. jaar 1823 (8) 

6277 30-4 

09-01-1817 

Klapper Klaas F. 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) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Klapper Maaike Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

6277 30-4 

09-01-1817 

Klapper Reyer Pieters 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) 

3698 B-41 
15-02-1832 

Klapper Tjerk, 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) 

6834 9-A 
21-02-1824 

Klaproos J. M. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot 
betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

6407 198- 

1+12-13 
04-05-1816 

Klaprot Jan Machiels 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) 



6384 53 

07-05-1814 

Klaprot Jan Michiels---- Pabst ….? Commanderende het 3e Bataillon Infanterie Landmilitiete Campen  vermeld in een document dat 

de navolgende soldaten bij hem dienen, Oosterhof Evert Thomas, Schaaf Hendrik Jans, Bons Willem Jentjes, Klaprot Jan Michiels 

jaar 1814 (1) 

6870 17-03-1825 
2-A 

Klaproth ….?---- Stoffels ….?  en Klaproth ….? Gestationeerd te St. Jacobie Parochie Beide commiesen die een lijst moeten 
formeren van de Accijnsing der tarwe en Rogge door elken Bakker met name With de Fokke H.  en de Molenaar Koning Marten W. 

dier gelijke praktijken accijnsontduiking enz. enz. jaar 1825 (5) 

8227 1310/3, 254 

27-12-1839 

Klaproth A. Engeland Kapitein op de  Thetis, jaar 1839 

9725 Deel I   

Blz. 1 

00-00-1861 

Klarbergen van Jan 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 1861 (2) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Klarenbeek Steven 392 is zijn volgnummer en Utrecht 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) 

9181 

 

2180 

11-12-1915 

Klarenberg Klaas , Bakker te Sloten , Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen    i.p.v. het overlijden van de zetter  Dijk 

van R. in een handgeschreven brief met zijn handtekening neemt hij de benoeming aan  jaar 1915 (8) 

6418 248-C 1e bat  

2e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Klas Jan Jans 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Klas Jansse 112 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) 

6090 43 

14-01-1823 

Klas van der W.---- Alma Samuel, hij is benoemd  als plaatsvervanger in het vredegerecht kanton Franeker i.p.v. de overleden Klas 

van der W. jaar 1823 (1) 

6090 35 
10-01-1823 

Klas van der W.---- Taekema J. F., hij is benoemd tot Vrederechter kanton Beetsterzwaag i.p.v. Arendsz F. Die overleden is en 
benoemd tot plaatsvervanger kanton Franeker, Alma S. (Samuel) assessor in de Grieteny Franekeradeel i.p.v. Klas van der W. 

(Willem) die overleden is enz. jaar 1823 (1) 

6678 337 
00-00-1818 

Klas van der Willem  Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker  jaar 1818 (1)  

6087 1000  

+1012 

26-10-1822  

Klas van der Willem Plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker, wegens zijn overlijden op 2 oktober 1822 is zijn post vacant 

en de volgende personen worden voorgedragen  Alma Samuel Adrianus 48 jaar, Bogstra Jan  51 jaar, Jellema Dirk 33 jaar (een 

document met 4 kolommen informatie) enz. enz. jaar 1822 (4) 

6031 93 

10-02-1818 

Klas van der Willem---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Franeker de volgende personen zijn candidaat 

voor de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar  en Swart de Isaac 52 jaar jaar 1818 (2) 

6031 94 
10-02-1818 

Klas van der Willem---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Franeker de volgende personen zijn candidaat 
voor de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar en Swart de Isaac 52 jaar , jaar 1818 (3) 

6089 1150 

09-12-1822 

Klas van der Willem wegens zijn overlijden is de vacature van de Plaatsvervanger van den Vrederegter te Franeker vacant enz.  jaar 

1822 (2) 

6678 355 Klas van der Willem, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank 
enz, enz,, (3) jaar 1818 

6249 

 

825 

07-09-1814  

 

Klas van der Willem, Stijfzelfabrikeur te Franeker , een door hem geschreven brief met handtekening waarin hij verzoekt om wegens 

tegenvallende resultaten de plaatselijke belastingen op het gemaal enz. enz. ook een stuk waarin vermeld wordt dat hij de stedelijke 

belastingen door dit verzoek wil benadelen enz.  jaar 1814 (4) 

6248 

 

 

733   

31-08-1814 

  

Klas van der Willem, Stijfzelfabrikeur te Franeker , een geschreven brief met handtekening waarin hij verzoekt om wegens 

tegenvallende resultaten de plaatselijke belastingen op het gemaal enz. enz. ook een stuk waarin vermeld wordt dat hij de stedelijke 

belastingen door dit verzoek wil benadelen enz. tevens een antwoord ondertekend door het plaatselijk bestuur enz.  jaar 1814 (4) 

5666 Jaar 1882 akte 
17 

Klasema J.----  Drachtster Stoombootrederij te Dragten,  betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en van Dragten op Sneek, 
ook aanwezig : een folder met de aankondiging vertrektijden  met als Kapitein Kroes P. en Conducteur Klasema J. ,  getekend door: 

Meulen van der E. J. en Duursma D. D. secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederij  verder genoemd Kuipers G. R. 

bestelhuis te Dragten jaar 1882 (3) 

8254 9/5, 31, 119 

03-01-1840 

Klasen G. Betaalstaten Klaringsvaartuig Vriesland, jaar 1840 

8376 743/16       

28-07-1841 

Klasen G. De Abt  Schipper op een Klaringsvaartuig, jaar 1841  (1)   

6869 26-02-1825 

21-A  

Klasen G. Kwartiermeester 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) 

6866 04-02-1825 
28-B 

Klasen G. 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Klasen Gerrit, 887 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) 

6636  148 
10e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Klasen Jan de knecht van Jentjes Luite  te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte 

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

6636  148 
11e  blz. van 

kolommen 

Klasen Jan de knecht van Poutsma Sake Jannes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de 
Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een 

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



10-02-1815 

6636  148 

11e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Klasen Jan de knecht van Prakken Theunis Jannes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de 

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

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

6298 

 

141 

12-03-1821 

Klasen Jan huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Foppen Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur 

der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele 

document 13 ) 

6383 79       

23-04-1814 

Klasen Klaas te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of 

ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6636  148 
9e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Klasen Meine de knecht van Eizinga Jakob Eizes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de 
Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een 

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

6869 03-03-1825 

10-A   

Klasen N. commies der 4e ? klassete Dragten verklaard in een door hem ondertekend stuk te hebben ontvangen een bedrag van enz. 

jaar 1825 (2) 

6867 12-02-1825 
21-A 

Klasen N., ---- Wiebeke H.,  Hindlang J. , Klasen N., Halzen M., Wunk J. G. enz. Onderwerp: Lopende kwitantieen over het tweede 
half jaar van 1824,  jaar 1825 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Klasen Paulus 579 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) 

6022 294 

05-05-2817 

Klasen Willem† in leven gehuwd met Eggers Antje wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en 

Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan 
genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen 

ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente Boelens F. A. te 

Groningen1817 (3) 

6257 410-12 
28-04-1815 

Klases Aldert de weduwe 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) 

6383 79       

23-04-1814 

Klases Anne te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of 

ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6275 976-A 
22-10-1816  

Klases Anne, ---- 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) 

6423 541G 

25-10-1817 

Klases Betske---- Visser One Fransen * 30-12-1795 z.v. Klases Betske (vader niet genoemd) 12 is zijn volgnummer, hij staat 

vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6053 967 

28-12-1819 

Klases Bote,  hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met Snikkenschip en alle 

negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het Vriesche gat mis geraakt enz. jaar 
1819 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

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

6632  
 

  

1316 lijst 
2_R. 

22-10-1814 

Klases de weduwe & Zoonen G. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President 
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een 

brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een 
Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6840 36-A  

blz. 19 

22-04-1824 

Klases Douwe Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum 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) 

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Klases Eelke, 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) 

6257 410-12 

28-04-1815 

Klases Feye de weduwe 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) 

6628 811 
08-05-1814 

Klases Gotze staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den 
predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  

Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders 

Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen 
genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6) 

6278 195-4 

20-02-1817 

Klases Grietje en Martje, Rentenierske 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) 



6047 379 

03-06-1819 

Klases H.  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 

Klases H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

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

6632 1262,  
2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Klases Heere, 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) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Klases hendrik 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) 

6857 13-A 

26-10-1824 

Klases Hiltje----- Nap Broer Klazes te Scharl overleden een stuk wat gaat over het vruchtgebruik, zijn erfgenaam is Klases Hiltje al 

voor lange tijd overleden, Keth  voornaam onduidelijk? Armvoogd van Bakhuizen enz. jaar 1824 (3) 

6623 109 
08-01-1814 

Klases J.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns 
geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens 

decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar 

dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij 
medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5) 

6257 431 

04-05-1815 

Klases Jacob---- Zijtzes Jan en Hendriks Leffert benevens Wijtzes Jan als gelastigden van de ingezetenen van den dorpe 

Hoornsterzwaag in die qlt. Eigenaren van een stuk Hoogveen  enz. enz. en Administrator Klases Jacob bij acc. Van 6 november 1800 
enz. enz. enz. er wordt ook gesproken over de Sluis  onder Jubbega en de maten van het perceel ook over de diepte bij de Sluis van 

Jubbega Jaar 1815 (7) 

6249 

 

829 

05-09-1814 

Klases jan, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  

Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding 
met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5) 

6261 896-18 

02-09-1815 

Klases Johannes Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van 

den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen 
van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24) 

6278 195-4 

20-02-1817 

Klases Martje en Grietje, Rentenierske 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) 

6632  

 
  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Klases Otte te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de 

Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter 

vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6623 109 
08-01-1814 

Klases P.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns 
geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens 

decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar 
dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij 

medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5) 

6257 410-12 

28-04-1815 

Klases Rienk 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) 

8199 727-21 
17-07-1839 

Klases Sietske---- Pel Sietske Klazes en Meyer Johan Frederik beide wonende te Dragten houdende verzoek om teruggave van f. 
109.44 betaald voor regt van de nalatenschap van Klases Sietske overleden 02-11-1838 enz. jaar 1839 (4) 

6632  

 

  

1316 lijst 1_L. 

22-10-1814 

Klases Sijbren te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de 

Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 

Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter 

vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 

6403 9 
28-12-1815 

Klases Sipke---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van  Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de persoon van Klases Sipke wonende te Harlingen  doch zig thans te 

bBolsward zoudende bevinden alhier niet wordt gevonden enz. jaar 1815 (1) 

6018 34  

14-01-1817 

Klases Thijs 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) 

6302 62 

07-02-1823 

Klases Willemke,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor 

terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding 

van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de 
geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7) 

6048 508 

26-07-1819 

Klases Yfke  gehuwd met Vierssen Sjoerd Thomas  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 in de Provincie 
Friesland   jaar 1819 (4) 

6836 22-C 

10-03-1824 

Klasinga Hendrik Jans te Oldeberkoop staat in een document vermeld in een lijst met 8 kolommen informatie zoals o.a. geboorte 

datum dat zij aan den dienst hebben voldaan enz. jaar 1824 (8) 

6830 18-C 
16-01-1824 

Klasinga Hendrik Jans wonende te Tienaarloo in Drente geboren 7 Januari 1789 Rottevalle en gedoopt 1 februari 1789, overleden te 
Rottevalle voor ongeveer 13 jaren, zijn vader is Klasinga Jan Jans en zijn moeder is Cornelis Jetske wonende te Heerenveen  met als 

onderwerp; dat hij voor zijn huwelijk nodig heeft een enz Jaar 1824 (6) 

6830 18-C 

16-01-1824 

Klasinga Jan Jans---- Klasinga Hendrik Jans wonende te Tienaarloo in Drente geboren 7 Januari 1789 Rottevalle en gedoopt 1 

februari 1789, overleden te Rottevalle voor ongeveer 13 jaren, zijn vader is Klasinga Jan Jans en zijn moeder is Cornelis Jetske 
wonende te Heerenveen  met als onderwerp; dat hij voor zijn huwelijk nodig heeft een enz Jaar 1824 (6) 



6385 74             17-

07-1814 

Klasinga Klaas Bernardus hij is volgens een brief van de Kapitein Kommanderende het depot van het 3e Batt. Inf. Der Landmilitie te 

Kampen aan de Gouveneur van Vriesland aldaar aangekomen jaar 1814 (1) 

8377 772/13 

07-08-1841 

Klasinga Nanne Folkerts Broodbakker, hij verhuist op 12 Mei 1841 naar Driessum hij is dan Schutter jaar 1841 (2) 

6854 30-C 
23-09-1824 

Klassen hendrik geb. 16-04-1801 Oberursel, 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) 

6842 19-A 
07-05-1824 

Klassen Nicolaas, Onderwerp; Militair Pensioen jaar 1824 (4) 

6864 26-3-C 

07-01-1825 

Klasser Geert dienen de op Z.M. schip de Algiers  in de Middelandse Zee , jaar 1825 (1) 

8315 254  
1231/13 

14-12-1840 

Klathen H. D. Amsterdam Schipper op de Potwijk, jaar 1840 

7977 
 

152-10 
11-02-1837 

Klatten H. D. Schipper op de Het vertrouwen 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) 

8376 744/15-12 

30-07-1841 

Klatter H. D. Kapitein op de Oosterwijk, jaar 1841  (4) 

8355 285/12, 286 

23-03-1841 

Klatter P. H. Harlingen Schipper op de Verwachting, jaar 1841 

8344 62/9, 286 

19-01-1841 

Klatter Pieter Hendrks Harlingen Schipper op de Verwachting, jaar 1841 

8210  958/2 211 

Bladzijde 1>> 

17-09-1839 

Klauer J. L. te Augsbuurt, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen 

gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld 

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

8161 79-4 
22-01-1839 

Klaus J. A., Brugge 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) 

6100  1215-36 

29-11-1823 

Klaver  Frans,  Hij wordt voorgedragen als Zetter in het District van ontvang van Dokkum 1823  i.p.v. Schaafsma Bote  enz. enz. jaar 

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

6100 1192-37 

26-11-1823 

Klaver A. F. (Alle Franzen) ----  Weide van der Willem Roelof en Klaver A. F. (Alle Franzen), zij zijn als Schatters  over 1824 te 

Dokkum gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6623 101-A 

08-01-1814 

Klaver A. F. (Alle Franzen) ---- 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. (Alle Franzen) tot Burgemeester waardoor een vacature is ontstaan 
in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand Jan Pieters tot Provisioneel 

Burgemeester, Klaver A. F. (Alle Franzen) idem, en Cock Johannes tot lid van de Vroedschap en Slooten van Adrianus idem enz. 

jaar 1814 (8) 

6255 232-11 

02-03-1815 

Klaver A. F. (Alle Franzen) ---- Lang de G. F.  ontvangt op last van de Burgemeester Klaver A. F. (Alle Franzen) een som van fl. 

enz. , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16) 

6629 842 

01-07-1814 

Klaver A. F. (Alle Franzen) 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) 

6409 324 

03-09-1816 

Klaver A. F. (Alle Franzen) Burgemeester van  Dokkum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld de kapitein Joha Antonius en de 2e Luiteant Hofman Peerlkamp Petrus dat zij enenz. jaar 1816 (2) 

6669 415-e 
23-10-1817 

Klaver A. F. (Alle Franzen) Burgemeester van Dokkum (treed af in het jaar 1820) staat op een document   aan den Gouverneur van 
Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere 

Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle 

steden (21) 

6408 304 

23-08-1816 

Klaver A. F. (Alle Franzen) fungerend President van den Raad van Dokkum  een ondertekende brief van de Minister van 

Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Heeringa Gozewinus thans 

1e Luitenant wordt voorgedragen voor de functie van  Kapitein , Ploegsma Albert thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant , Schonegevel  

thans Sergeant  Majoor tot 2e Luitenant, Andreae Hendrik Johanus thans oudste Sergeant tot Auditeur  enz. jaar 1816 (2)  

6410 340 

30-09-1816 

Klaver A. F. (Alle Franzen) President Burgemeester van Dokkum   ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Reisz Jorrit dat van hem reeds eerder klachten zijn geweest (zie eerdere documenten 

van 16-09-1816) en Dirks Thijs en het raadzaam is dat zij uit deze stad verwijderd worden enz. jaar 1816 (1) 

6409 327B 

13-09-1816 

Klaver A. F. (Alle Franzen) President Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6623 157-158 

08-01-1814 

Klaver A. F. (Alle Franzen) staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken 

bij deze aan de Ingezetenen bekend  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)  

6089 1199 blz. 38 

26-12-1822 

Klaver A. F. (Alle Franzen) te Dokkum,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en 

bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6864 60-C-17 

13-01-1825 

Klaver A. F. (Alle Franzen) Wethouder te Dokkum Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) (2) 



6646  957 lijst 4 

20-12-1815 

Klaver Alle Fransen 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 

Klaver Alle Fransen 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 

Klaver Alle Fransen 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 

Klaver Alle Fransen 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) 

3698 B-15 

Nrs. 15-27 
15-02-1832 

Klaver Antje 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) 

3698 B-15 

Nrs. 1-14 

15-02-1832 

Klaver Antje, 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)) 

9181 1645 

03-09-1915 

Klaver Bouwe,  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) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 13 

27-08-1839 

Klaver de L. D. te Roordahuizum 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Klaver Dirk Annes  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 

Klaver Dirk Annes 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Klaver Dirk Annes, 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 

Klaver Doeke Annes, 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 424-17>>        

25-05-1821 

Klaver Durk Anbnes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 2 
17-09-1839 

Klaver E. T. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld 
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

6834 16-C 

14-02-1824 

Klaver Eelke Tjerks---- Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem Hendriks en Abis 

Trijntje  Plaatsvervanger van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar Antwerpen vertrokken enz. 

jaar ook aanwezig een Extract uit hetr Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 1824 (5) 

6253 13 

30-09-1813 

Klaver Eilert van beroep Kastelein onder Damwoude hij staat op een lijst  van het District Dantuamdeel die nog geld aan hem  

verschuldigd is   van fl. enz.enz. 12 kolommen met info. Gedateerd Dockum 30-08-1813  enz. maar jaar 1815 (3)  tevens aanwezig 

een staat van goederen  welke  aan het  District Dantuamdeel  toebehoorde, Dossier  (6) 

6257 410-6 
28-04-1815 

Klaver Eilert, 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) 

6385 139 

06-07-1814 

Klaver Frans A. 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) 

6383 92    

23-04-1814 

Klaver Geert Aukes te Driesum 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) 

6408 309 

26-08-1816 

Klaver H. F. President Burgemeester van  Dokkum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat Dekker ….? Kapitein die met de overneeming dier Canonnen is belast geweest  enz. jaar 1816 (1) 

6252 1196 
08-12-1814 

Klaver Hans hij tekent als  Gemeenteraadslid van Oudwoude het volgende document: , hij staat als crediteur op de Staat en Opgave 
der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4) 

9184 699 

05-06-1917 

Klaver Hessel, 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) 

6264 1149- 5 
21-11-1815 

Klaver Jacob H. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een 
bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet 

betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6034 368 
20-05-1818 

Klaver Jacob Hanses 25 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van griffier van het Vredegerecht te Dronrijp i.p.v. Hoekstra Wytze 
Keimpes die tot Notaris benoemd is jaar 1818 (2) 

6034 382 

25-05-1818 

Klaver Jacob Hanses 25 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van griffier van het Vredegerecht te Dronrijp jaar 1818 (2) 

6622 2125 
00-12-1813 

Klaver Jacob 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) 



6622 2125 

00-12-1813 

Klaver Jacob 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) 

6043 116 

16-02-1819 

Klaver Jan Hotze in leven gehuwd met Schuitemaker Lijzabeth,  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 Noord Holland   jaar 1819 (4) 

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Klaver Jan T. nr. 112 in wijk B. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Klaver K. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 

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

6070 424-17        

25-05-1821 

Klaver K. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 

Dossier met alle namen (15) 

8280 517-11, 23 
19-05-1840 

Klaver K. J. 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) 

6630  1027 

30-07-1814 

Klaver Klaas Gerbens,te Niawier. Handgeschreven brief met zijn handtekening   Jaar 1814 

6632 1279 

13-10-1814 

Klaver L. J., ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. 

voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 
(3) 

6632 1279 

13-10-1814 

Klaver Lubbe J., 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) 

6278 194-5 

20-02-1817 

Klaver Lubbe Jans Landbouwer  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) 

6078 95-5 

25-01-1822 

Klaver Lubbe Jans te Burum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Kollum, 

enz. enz. jaar 1822 (1) 

6089 1194  blz. 6      
23-12-1822 

Klaver Lubbe Jans te Burum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding 
van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100 1215-5v 

29-11-1823 

Klaver Lubbe Jans wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Kollum enz. enz. jaar 1823 (2) 

(dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6422 458 3e 

Bataillon 

06-10-1817 

Klaver Marten Hendriks 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Klaver Minne 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 

Klaver Minne 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) 

6070 424-16         

25-05-1821 

Klaver Minne F. 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 

Klaver Minne F. te Rinsumagewest 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) 

6257 410-4 
28-04-1815 

Klaver Minne F. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Klaver Minne 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) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Klaver P. 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) 

6378 19 

06-12-1813 

Klaver Rienk Gosses---- 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) 

6627 702 

21-05-1814   

Klaver Sikke Geerts en Ploeg van der Klaas Lieuwes geven met eerbied in een door hen ondertekende  brief aan de Gouverneur te 

kennen in kwaliteit als Armvoogden van den Dorpe Driesum  dat zij gezien hebbende de requeste van de Armvoogden van de Dorpe 
Wouterswoude betrekkelijk de verpligting tot alimentatie van Harmens Gertje weduwe van Lammerts Lammert cum familia maar 

dat door 5 jarige bewoning enz. jaar 1814 (4) 

6424 609 

10-12-1817 

Klaver Simon Harkes 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen 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) 



6418 255-BB 

01-06-1817 

Klaver Simon Harkes 565 Surhuizum 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) 

6079 209 

28-02-1822 

Klaver T. J. ---- 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) 

6071 514 

26-06-1821 

Klaver T. J. (Tjerk Jans) ---- Dijkstra Cornelis Harmens Arbeider onder Oudwoude dewelk weigeragtig is om zijn verschuldigde 

belastingover het jaar 1820 te betalen enz. verder  komt voor de Assessor van Kollumerland Klaver T. J. (Tjerk Jans) en Heemstra W. 
H. (Willem Hendrik) Baron van,, Grietman van Kollumerland enz. . jaar 1821 (3) 

6830 19-C 

16-01-1824 

Klaver T. J. (Tjerk Jans) Assessor van de gemeente Kollumerland a.c. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Haak van der Jacob Renses  geboren 19-01-1800 te Kollum en zoon van Haak van der Rense Everts en Ellens Janke 
Jacobs welke  voorleden jaar als Fourier naar de Oost Indien moet vertrokken zijn enz. jaar 1824 (3) 

6252 1238 

15-12-1814 

Klaver T. Jans  hij tekent als Adjunct van de schout van de gemeente Oudwoude, een document wegens opbrengst huren regthuis. 

enz. jaar 1814 (1) 

6627 608 
30-04-1814 

Klaver T. Jans , hij is mede ondertekenaar van een document dat betreft dat de Schout van Oudwoude ter regeling relatijf het 
agterstallige tractement voor den Hervormden Leraar Hagen van H.  in de Gemeente Oudwoude en Westergeest (als zijnde 

gecombineerd) enz. jaar 1814 (4) 

6626 499 
08-04-1814 

Klaver T. Jans Schout van de Gemeente Oudwoude ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland 
dat hij betreffende het request van Komrij Jarig Wijbes Landbouwer  in deze Gemeente  houder is van 2 Hengsten gebruikt wordende 

tot dekking zonder daarvan kennes te hebben gegeven enz. jaar 1814 (2) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Klaver Tamme 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) 

6252 1196 

08-12-1814 

Klaver Tjerk J. te Oudwoude voor afkeuring van een paard voor de Dragonders , hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der 

Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4) 

6078 95-5 
25-01-1822 

Klaver Tjerk Jans  te Oudwoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Kollum, 
enz. enz. jaar 1822 (1) 

6864 60-C-4 

13-01-1825 

Klaver Tjerk Jans , te Kollum ,Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6418 241 
11-06-1817 

Klaver Tjerk Jans Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  hij is gedurende 14 dagen de plaatsvervanger van de absente 
Grietman Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan) enz. jaar 1817 (1) 

6624 264 

10-02-1814 

Klaver Tjerk Jans---- Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van de Gemeente Oudwoude draagt voor in een door hem 

ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Klaver Tjerk Jans Lid van de Raad dezer Gemeente als 
waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Plantenga Johannes die deze post bij de Maire heeft 

waargenomen enz. jaar 1814 (2) 

6866 30-01-1825 
17-9-A 

Klaver Tjerk Jans---- Driessen Jacob Cornelis Ontvanger der registratie te Kollum en Klaver T. J. (Tjerk Jans) Assessor van 
Kollemerland enz. het gezegelde papier en registers worden ten zijn kantore geteld enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (6) 

6100 1192-5 

26-11-1823 

Klaver Tjerk Jans en Wiersma Louw Romkes zij zijn benoemd als schatter te Kollum enz. jaar 1823 (1) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Klaver Tjerk Jans te Kollumerland en Nieuwkruisland, 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) 

6385 138 
06-07-1814 

Klaver Tjerk Jans te Oudwoude  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) 

6089 1194  blz. 6      

23-12-1822 

Klaver Tjerk Jans te Oudwoude  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) 

6089 1199 blz. 5      
26-12-1822 

Klaver Tjerk Jans te Oudwoude, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters 
der belastingen enz.  jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6100 1215-5 

29-11-1823 

Klaver Tjerk Jans wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Westergeest enz. enz. jaar 1823 

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

6261 900-3 
04-09-1815 

Klaver v.d. Anne, 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 1186-5 
29-11-1814 

Klaver W. , 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) 

8296   837/7 

21-08-1840 

Klaver, 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) , jaar 1840 

6654  372 blz. 4 

09-08-1816 

Klaverboer Hanne L. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 

vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 
Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad 

der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6644  799  
nrs. 46-74 

25-09-1815 

Klaverboer Hanne Lykels te Oldeberkoop 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 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) 

6654  372 blz. 6 
09-08-1816 

Klaverboer Jochem H. , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 



Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad 

der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6644  799  

nrs.75-103 
25-09-1815 

Klaverboer Jochem Hannes te Oldeberkoop 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 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) 

8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Klaveren 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) 

8211 988-3, 8 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Klaverschmidt 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) 

9126 1043-13 
1879/1880 

Klaversma G. F? Timmerman te Schalsum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 
1879 (3) 

9134 1081-13 

16-04-1883 

Klaversma Gerben F. te Schalsum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

6381 199-C 
26-03-1814 

Klaversma Hette Sjoerds, 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) 

6399 755 

30-08-1815 

Klaversma Hilbrand J. Kapitein, staat vermeld op een document ondertekend door de Luitenant  Collonel Commanderende het 4e 

Battaillon Landstorm Arr. Sneek (hndtekening onleesbaar) en hij wordt voorgedragen voor de vermelde functie enz. jaar 1815 (2)  

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Klaversma Hilbrand 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) 

6402 

 

922-1+ 9 

09-12-1815 

Klaversma Hilbrand Jans 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) 

6048 448, 1-7 

06-07-1819 

Klaversma Jou Sybrens 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  (7) hele dossier (30) 

6082 453 
03-05-1822 

Klaversma Jouw 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 424-17>>        

25-05-1821 

Klaversma Jouw Sipkes 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 

Klaversma Jouw Sybr. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Klaversma Jouw Sybrands, 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 11 

27-08-1839 

Klaversma S. J. te Scharnegoutum 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) 

9182 44 / 609 
30-12-1915 

Klaversma T. hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende 
vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de 

bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 
toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 10 

27-08-1839 

Klaversma T. S. 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 

Klaversma T. S. 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) 

8308 1070-8 
537-579 

28-10-1840 

Klaversma T. S. te Goinga  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) 

8342 37/1-25 
12-01-1841 

Klaversma Tjalling Sjoerds te Goenga,  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 
overtreding enz. , jaar 1841 (25) 

6380 13 nr. 68 

29-01-1814 

Klazema Metze Klazes te Beetsterzwaag, 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 Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Klazen Aele te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 

Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1 

6418 255-A 
00-05-1817 

Klazen Dirk 361 is zijn volgnummer en Holten 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) 

9180 642 

07-04-1915 

Klazen Feikje, 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) 

7977 148-10 
10-02-1837 

Klazen G. Kwartiermeester heeft een attest van den Geneesheer Westra ….? Te Harlingen dat hij doorm ongesteldheid verhinderd is 
alsnog naar het Klaringsvaartuig te begeven enz. jaar1 837 (3) 

5997 307 

31-03-1815 

Klazen Geertje Smit 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  360 

7970 119, 30/7 

09-01-1837 

Klazen Gerlof  Engelsmanplaat Kwartiermeeste Boreas, jaar 1837 

8295 821/14, 188 
14-08-1840 

Klazen Gerlof Schipper op het Klaringsvaartuig op Den Abt, jaar 1840 

6028 810 

13-11-1817 

Klazen Hend’k 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) 

6843 14-A-9 
25-05-1824 

Klazen Hendrik Wiegers---- Tuymelaar------ Sluis v.d. Jan en Tuymelaar in comp. ,  een procesverbaal van bekeuring wegens het 
vervoeren van turf welke niet in het patentrecht is ingeschreven ,en een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van 

een procesverbaal van bekeuring.   wordt ook in genoemd Klazen Hendrik Wieger s Veenbaas  jaar 1824 (4) 

6283 1005 
03-09-1817 

Klazen Jan  Lid  van het Gemeentebestuur van Ooststellingwerf wordt vermeld op de Debet rekening van de kosten van  bestuur 1e 
Kapittel en ontvangt fl. 18-15-00 enz. jaar 1817 (5)   

6298 

 

141 

12-03-1821 

Klazen Jan huurt een stuk Land gelegen  in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der 

Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele 

document 13 ) 

6631  1114 

13e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Klazen Jan, Smidswerk geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst 

resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Klazen Jans  huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Jelmer Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur 

der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele 

document 13 ) 

8171 226/22, 286 

28-02-1839 

Klazen K. J. Kapitein op de Vriendschap, jaar 1838 

6840 6-A 

23-04-1824 

Klazen Lammert geboren 11 Maart 1770,  Militair pensioen van 104  gulden  jaar 1824 (2) 

6423 541D 

17-10-1817 

Klazen Lollina---- Gabbes Jan Cornelis * 02-11-1796 z.v. Gabbes Jan Cornelis en Klazen Lollina 15 is zijn volgnummer, hij staat 

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

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de 

Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4) 

6020 141 
04-03-1817 

Klazen Lourens onder Sint Anna Parochie heeft aangegeven geborgen te hebben  een aangespoeld eind paalbalk enz.  Jaar 1817 (6) 

6382 20 nr.  302 

29-03-1814 

Klazen Paulus plaatsvervanger van Boer de Arend Jans staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het 

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

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Klazen Pieter, 142 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 

Klazen Pieter, 243 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) 

6254 181 
21-02-1815 

Klazen Willem de weduwe  wegens 30 weken kostgeld  wegens de aanbestelde gealimenteerde  Lieuwes Geele,  Wordt vermeld als 
Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

8257  69/20, 1 

nr. 132 

20-01-1840 

Klazen Wolter J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 

1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of 
hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 3 

nummer 25 
20-01-1840 

Klazens Matthijs 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) 

6054 29 

11-01-1820 

Klazes (Klaases) Jan---- 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) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 11 

Klazes A. te Marssum 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) 



5997 307 

31-03-1815 

Klazes Aafke 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    190 

8308 1066-4 

28-10-1840 

Klazes Aaltje---- Schaaf Hans wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met 

persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren 18-8-1813 Leeuwarden zoon van Schaaf Sytse en 
Klazes Aaltje (overleden)  enz.  jaar 1840 (4) 

6252 1179-45 

08-11-1813 

Klazes Age wegens leverantie van een stenen pijp, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Onderhoud van Publijke 

werken en gebouwen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) , hij 
komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Onderhoud van Publijke werken en gebouwen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in 

Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 

tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6383 66 

02-04-1814 

Klazes Ake 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 

6382 8   

17-03-1814 

Klazes Albert met nr. 3 op de lijst van het Canton Akkrum zig ten ten tijde van de loting naderhand uit Frankrijk is teruggekomen 

enz. jaar 1814 (2) 

6252 1193-1, 36 

29-11-1814 

Klazes Aldert hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. 

enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

5982 1752 

13-12-1813 

Klazes Ale staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog 

nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 

(12) 

6383 79       
23-04-1814 

Klazes Ale te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of 

ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

5982 1752 
13-12-1813 

Klazes Ale vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met 
betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks 

ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6840 36-A  

blz. 50              
22-04-1824 

Klazes Arend de weduwe, 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) 

6258 627-9 
21-06-1815 

Klazes Auk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6631  1114 
5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Klazes Auke  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) 

6647 30 

21-02-1816 

Klazes Auke---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de Kerkenraad een jaarlijkse 

toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de Hervormde Gemeente van 
Haskerdijken  Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes Sijtze, Wijtzes Abe, Romkes 

Kornelis enz. jaar 1816 (9) 

6416 166A 
11-04-1817 

Klazes Balthus---- Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
dat een verzoek van Bouwsma Klaas Baltus zijnde in de Landdienst bij het 1e Bat. 1e Comp. Flankeurs  doch thans met verlof 

wonende Vrouwenparochie dat hij de enige achtergebleven  zoon van zijn ouders Klazes Balthus overleden 26 mei 1806 en Klazes 

Grietje overleden 21 mei 1806 te Hallum en vezoekt vrijstelling enz.  jaar 1817 (2) 

6026 652 
23-09-1817 

Klazes Bouke staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 
gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 

hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6246 481, 11 
06-06-1814 

Klazes Broer 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) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Klazes Broer wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl 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) 

6246 481, 3 

06-06-1814 

Klazes Broer, hij 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Klazes D. , 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) 

6026 652 
23-09-1817 

Klazes Dirk staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 
gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 

hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6242 90 
04-02-1814 

Klazes Doede de weduwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van 
Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect 

enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. 

(16)  dossier (23) 

6692 274 
Wymbrits. 

28-09-1819 

Klazes Dooitze 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) 



6242 90 

04-02-1814 

Klazes Douwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en 

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

(23) 

5993 958-C/3 

26-11-1814 

Klazes Durk van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in 

Vriesland enz. jaar 1814 (6) 

5993 958-A 

26-11-1814 

Klazes Durkje---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , 

aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden 
gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , 

Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter 

van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. 
Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, 

Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te 
Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis 

gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes 

Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16) 

6262 952-15 
28-09-1815 

Klazes Eling 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) 

3700 23-A 

nrs. 16-19 

05-02-1835 

Klazes Falkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

6247 640 

29-06-1814  

Klazes Feikjen, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat 

met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften 
zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6243 245 

10-03-1814 

Klazes Floris wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde 

Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

8280 517-11, 20 
19-05-1840 

Klazes Fokeltje 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) 

6692 274 

Wymbrits. 

28-09-1819 

Klazes Folkert 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) 

6852 16-A 

30-08-1824 

Klazes G. weduwe van Vonk Jan Jans dat aan haar vrijstelling mogen evende van het patentrecht van het door haar bevaren 

Tjalkschip de Vrouw Grietje. Jaar 1824 (5) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Klazes Gatze moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort 

komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 

(5) 

6086 897 
30-09-1822 

Klazes Geert, 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) 

3700 24-A 

nrs. 1 - 11 

08-02-1835 

Klazes Geertje Jacobs, 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) 

6833 14-A, 8 

12-02-1824 

Klazes Geertje 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) 

6005 938 blz. 6v 
30-11-1815 

Klazes Geertje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) 
in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Klazes Geertje, 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) 

6254 140-B-blz. 32 

17-01-1815 

Klazes Gerben heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe onder Tjaarsterbuuren te Wirdum, wordt vermeld in de 

Eeuwige Renten, 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. 

6252 1218-26 

12-12-1814 

Klazes Gerret Hij tekent als Gemeenteraads lid het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige 

district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26) 

6854 25-A 
25-09-1824 

Klazes Gr . weduwe van Vonk J. J. Schipper geen aangifte van patent gedaan wegens het varen met het Tjalkschip de Vrouw 
Grietjen jaar 1824 (2) 

6416 166A 

11-04-1817 

Klazes Grietje---- Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

dat een verzoek van Bouwsma Klaas Baltus zijnde in de Landdienst bij het 1e Bat. 1e Comp. Flankeurs  doch thans met verlof 
wonende Vrouwenparochie dat hij de enige achtergebleven  zoon van zijn ouders Klazes Balthus overleden 26 mei 1806 en Klazes 

Grietje overleden 21 mei 1806 te Hallum en vezoekt vrijstelling enz.  jaar 1817 (2) 

5982 1752 
13-12-1813 

Klazes Harke vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met 
betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks 

ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6252 1179-65 

08-11-1813 

Klazes Harmen  voor geleverde IJzerwerken als Varen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door 

Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 
Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6252 1179-66 en 69 

08-11-1813 

Klazes Harmen betreft geleverde IJzerwerken  aan de Casernen. , hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt 

door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 
Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 



6252 1180-5 

29-07-1814 

Klazes Harmen te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de 

voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties 

aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6252 1179-70 
08-11-1813 

Klazes Harmen wegens geleverde IJzerwaren aan de Barak te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt 
door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 

Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Klazes Heere wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 

tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde 
Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen 

gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6252 1179-40 
08-11-1813 

Klazes Hendrik wegens geleverde IJzerwerk aan de barak te Nieuwe Zijllen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven 
gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige 

Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6258 627-7 
21-06-1815 

Klazes Hille wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 
tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde 

Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen 

gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6856 12-A 
19-10-1824 

Klazes Hiltje---- Nop Broer Klazes overl te Scharl en Klazes Hiltje en armvoogden, betreft een nalatenschap van fl. 7000.= en een 
boete verbeurd van fl.3100.= jaar 1824 (2) 

8350 175/27-21 21-

02-1841 

Klazes Jan  wordt vermeld als lid van het Polderbestuur tevens Secretaris van Oost en Westdongeradeel in een document genaamd 

ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel 
bestaat uit enz.,  jaar 1841 (6) 

6626 560 

23-04-1814 

Klazes Jan---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van 

Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd 

om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een 
aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat 

Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te 

Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan 
Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon 

Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) 

weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels 
Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te 

Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te 

Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de 
Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 

1814 (43) 

6019 81 blz. 19, 20 
05-02-1817 

Klazes Jan Griffier van den Vrederegter van het Canton Holwerd, 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) 

5985 167 
04-03-1814 

Klazes Jan----- Mulder H. J.  , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F.  ondertekend een staat der gevangenen in de 
gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop genoemde 

gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)  

6252 1179-16 

08-11-1813 

Klazes Jan van berep Fiscaal wegens boeten over 1811, hij komt voor  op de Rekening van ontvangsten gemaakt door Witteveen 

Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van 
Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6243 245 

10-03-1814 

Klazes Jan wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde 

Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6246 481, 12 
06-06-1814 

Klazes 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) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Klazes Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6245 399-44 

10-05-1814 

Klazes Jan, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 

(3) 

6246 481, 5 

06-06-1814 

Klazes 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) 

6251 1049 

28-10-1814 

Klazes Jeltje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens , de 

Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6383 63 

02-04-1814 

Klazes Jetse 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 

6071 487 + A 

19-06-1821 

Klazes Jetske  ---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land tot 

verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz. wordt ook in 

genoemd Posthumus Swart W. H.  Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts  en Jans Leendert  en Klazes Jetske en Kuipers 
Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan  en Ploeg van der Martje Piers en haar man  Rintjema Binne Tjerks,  ten Oosten en Zuiden 

Hendriks Reintje en  ten Westen Durks Durk  en ten Noorden de kerk van  Augustinusga jaar 1821 (12) 

6246 481, 14 

06-06-1814 

Klazes Jimke 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, 7 

06-06-1814 

Klazes Jimke, 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) 



9180 420 

05-03-1915 

Klazes Jochem,  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) 

6240  1100-3 

15-11-1813 

Klazes Jolle  van beroep Meester Schoenmaker ---- Veer van der Sytse Douwes  en Veer van der Pier Douwes beide wonende in de 

Knijpe huis no. 150 , dat zij aangeslagen zijn voor enz. enz.  en ook aan de Ontvanger Hemkes Klaas  enz.  ook genoemd de 
aangeslagenen Hendriks Jouke een gezeten boerFokke Lykeles van beroep Houtbaas, Ates Roel van beroep Houtbaas, Klazes Jolle  

van beroep Meester Schoenmaker en Hommes Sybe een gezeten Boer enz. jaar 1813 (4) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Klazes Joseph moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op 

de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

8308 1070-8 

580-622 

28-10-1840 

Klazes K. S. te Workum 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        madeel 

Klazes K. te Engelum 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 2 
26-09-1839 

Klazes K. te Engelum 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Klazes K. te Engelum 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) 

8280 526-1, 26,4 

22-05-1840 

Klazes K. 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) 

6381 136 nr. 181 

17-03-1814  

Klazes Klaas te Ouderberkoop, 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Klazes Krein te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

5997 307 
31-03-1815 

Klazes Lieuwe 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    87 

6254 181 

21-02-1815 

Klazes Lieuwes---- Haan de Anne ter zake uitschotten enz.  wegens de aanbestelde gealimenteerde  Klazes Lieuwes ,  Wordt vermeld 

als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

6245 399-27 
10-05-1814 

Klazes Lolke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  
jaar 1812 (3) 

6836 19-A_1 

08-03-1824 

Klazes Lucas, Slachter te Rien , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 

(4) 

6383 63 
02-04-1814 

Klazes Melle de weduwe 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 

5991 757/b 
28-09-1814 

Klazes Melle---- Petrus Minke weduwe van Klazes Melle  Grutterse te Oldeboorn, een handgeschreven brief door hem ondertekend , 
onderwerp; haar aanslag op Boekweitmeel enz. 1814 (2) 

6383 67 

02-04-1814 

Klazes Mintje, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt 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) 

6252 1180-4 

29-07-1814 

Klazes Pieter te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de 

voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties 

aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6383 65 
02-04-1814 

Klazes Pieter 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 

6252 1179-63 
08-11-1813 

Klazes Pieter wegens IJzerwerk aan de Casernen geleverd, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door 
Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 

Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Klazes Pieter wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns 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) 

6383 59 
02-04-1814 

Klazes Rein te Westermeer, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en 
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement 

Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6282 737-14 

07-07-1817 

Klazes Reinder, Rentenier te Britswerd met (22 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Klazes Reiner te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 
hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en 

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

(23) 

6245 399-65 

10-05-1814 

Klazes Rienk, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 

1812 (2) 



5982 1752 

13-12-1813 

Klazes Rintje vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met 

betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks 

ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6426 51 
26-01-1818 

Klazes Saapke---- Anjema Paulus * te Dokkum zoon van Anjema Jan Paulus en Klazes Saapke thans als Broodbakkersknegt 
wonende in Broek en Waterland in Noord Holland en alwaar hij voor een huwelijk wil aantekenen ondertekend een request aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij wel een bewijs heeft enz. jaar 1818 (2) 

6261 878-1 

11-08-1815 

Klazes Sake, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de 

ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe 
Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6840 36-A  

blz. 31 
22-04-1824 

Klazes Sijtze de weduwe Arbeidster van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena 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 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6622 2125 
00-12-1813 

Klazes Simon 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Klazes Simon vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met 

betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks 

ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6242 90 

04-02-1814 

Klazes Sjoerd te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en 

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

6830 18-A blz. 30 

21-01-1824 

Klazes Sjoerd te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

5993 889 

04-11-1814 

Klazes Sjoerd vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien 

wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2) 

6261 878-4 
11-08-1815 

Klazes Sjoerd, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de 
ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe 

Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6383 77        
23-04-1814 

Klazes Staas te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of 

ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6276 1102-19 

18-12-1816 

Klazes Sybe de erven, 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) 

6254 140-A blz.36 

17-01-1815 

Klazes Sybe Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit zijn gebruikende  Landen onder Jislum, wordt vermeld in de Eeuwige Renten, 

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. 

6251 1092 

09-11-1814 

Klazes Symon wegens Kostgeld van Murks Marijke enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van 

den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 
gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

3699 A-40 

24-02-1834 

 

Klazes Sytske, 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) 

3700 40-A 

09-02-1835 

Klazes Sytske, 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 40-B 

05-02-1836 

Klazes Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

6254 140-B-blz. 32 

17-01-1815 

Klazes Sytze heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit zijn gebruikende Zathe en Landen onder Suawoude zijn , wordt 

vermeld in de Eeuwige Renten, 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. 

6422 458 3e 

Bataillon 

06-10-1817 

Klazes T. J. Hindelopen 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) 

3701 23-C 

nrs. 9-15 
09-02-1839 

Klazes Talkje  x Boer de Keimpe Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 
enz. 1839 (13) dossier (17) 

3699 A-23 

nrs. 14-19 
15-02-1834 

Klazes Talkje (Tolkje), 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 (16) 

3698 B-23 

15-02-1832 

Klazes Talkje, 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 (7) 

3700 23-C 

nrs. 14 - 20 

04-02-1837 

Klazes Talkje, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel 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 (11) dossier (17) 



6246 481, 14 

06-06-1814 

Klazes Teunes 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) 

6252 1179-22 

08-11-1813 

Klazes Teunis wegens Kamerhuur ten dienste van Militairen te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven 

gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige 
Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6246 481, 7 

06-06-1814 

Klazes Teunis, 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) 

6281 545-14, 15 

04-11-1813 

Klazes Thijs  ontvangt Tractement Maart 1810 enz. 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 Juni 

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) 

6029 896 

17-12-1817 

Klazes Thijs Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Rauwert  arr. Sneek. Jaar 1817 (2) 

6005 933 
27-11-1815 

Klazes Thijs te Rauwert 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) 

6383 66 

02-04-1814 

Klazes Thomas 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 

6383 65 

02-04-1814 

Klazes Tjerk 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 

6026 652 

23-09-1817 

Klazes Tjitske staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 

gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 

hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6252 1179-23 en 1 
08-11-1813 

Klazes Tomas wegens geleverdeBrood voor de Militairen te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt 
door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 

Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6837 8-A 
22-03-1824 

Klazes Trijntje---- Bakker Jan Jarings Huisman te Gauw, een handgeschreven brief met zijn handtekening als grootvader en voogd 
over Bakker Jan Jarings zoon van Bakker Jarig Jans en Klazes Trijntje betreft de nalatenschap van hen, jaar 1824  (3) 

5997 307 

31-03-1815 

Klazes Trijntje 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    170 

6840 36-A  
blz. 37 

22-04-1824 

Klazes Trijntje 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) 

6252 1180-4 
29-07-1814 

Klazes Uilke te Anjum , komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de 
voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties 

aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6252 1179-63 
08-11-1813 

Klazes Uilke wegens Bouwmaterialen aan de Casernen geleverd, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt 
door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 

Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6252 1179-69 en 70 
08-11-1813 

Klazes Uilke wegens het maken van tekeningen  en begroting der kosten  tot het bouwen ener Nieuwe Caserne op Nieuwe Zijlen, hij 
komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het 

voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 

(7) dossier (88) 

9921 41 
21-10-1882 

Klazes W., Beeedigde Nachtwacht te Workum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 
Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6242 90 

04-02-1814 

Klazes Wiebe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en 
hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier 

(23) 

6383 90    

23-04-1814 

Klazes Willem te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6421 398 + 421 

30-08-1817 

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) 

6026 652 

23-09-1817 

Klazes Wopkje staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 

gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 
hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6245 399-48 

10-05-1814 

Klazes Wyber de weduwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1812 (3) 

6245 399-66 
10-05-1814 

Klazes Wybren, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Klazes Wytske, 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) 



3700 25-A 

05-02-1835 

Klazes Wytske, 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 (9) 

6252 1180-4 

29-07-1814 

Klazes Wytze te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de 

voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties 
aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11) 

6252 1179-63 

08-11-1813 

Klazes Wytze wegens geleverd Bed Peul en Deken aan de Casernen geleverd, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven 

gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige 

Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6252 1179-72 

08-11-1813 

Klazes Wytze wegens geleverde Leuwagens Boenders en Dweilen in de Caserne te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van 

Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6262 946-2 
30-09-1815 

Klazes Ysbrand moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op 
de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Klazinga A. A. , 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) 

8385 929/28 

20-09-1841 

Klazinga Beernt---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en 

Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door het 
overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7) 

6833 27-A blz.10 

06-02-1824 

Klazinga Durk 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 

6255 271 

15-03-1815 

Klazinga F.  wegens verschoten penningen , Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente Surhuizum op het 

fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7) 

6251 1037 

27-10-1814 

Klazinga F. , wordt vermeld op een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van den 13e 

November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten  met de vermelding van de waren/diensten  en het bedrag enz. jaar 1814 
(7) 

5996 127 

13-02-1815 

Klazinga F. Secretaris te Surhuizum hij ondertekend namens de Gemeente Surhuisum navolgend document>> Folkersma Sipke 

Folkerts, Kastelein in de Rottevalle, tot vinding ener scheiding  van de z.g. Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier Roeden 
en tot aan de sloot  ten westen en het land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2) 

6256 375-11 

10-03-1815 

Klazinga F. wegens het arresteren transporteren en bewaken van de gevangene Jans Jan,  hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en 

verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. 

hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6255 271 

15-03-1815 

Klazinga F., Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente Surhuizum op het fonds van onvoorziene uitgaven 

door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7) 

6089 1159 

12-12-1822 

Klazinga Folkert Jans  Gaarder te Surhuizum ren Schoolonderwijzer, Vermeld op de staat van  Beambten bij de belasting van het 

Gemaal te Achtkarspelen jaar 1822 (3) 

6624 198 

28-01-1814 

Klazinga Folkert Jans wordt wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Bonhomme de Schout van de gemeente 

Surhuisum  jaar 1814 (1) 

6381 136 nr. 89 
17-03-1814  

Klazinga Gerrit Durks te Dragten, 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) 

6078 95-31 

25-01-1822 

Klazinga Hemdrik Klazes Landeigenaar te Wijnjeterp ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (3) 

6285 1247- 11 

18-12-1817 

Klazinga Hendrik ,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) 

6396 552 
04-06-1815 

Klazinga Hendrik K.---- Lijnden van T. G. A. B. Lt. Collonel van ’t 7e Battallon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Sluis van der Wijtze A. Kapitein te Eijnjeterp in plaats van Sluis van der Jan A. 

Kapitein te Hemrik en Klazinga Hendrik K.  man van de Landstorm te Beets in plaats van Veenstra Hendrik J. van de aftredende en 

benoemde enz. jaar 1815 (1) 

6089 1194 blz. 29    

23-12-1822 

Klazinga Hendrik Klazes te Lippenhuizen 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  1215-29 

29-11-1823 

Klazinga Hendrik Klazes te Wijnjeterp , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Lippenhuizen  in 1823 

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

6424 609 

10-12-1817 

Klazinga Jacob Jans 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Artillere 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) 

6025 544 

16-08-1817 

Klazinga Jan Jans, na het afgenomen examen is hij de meest geschikte candidaat voor de school van Brantgum enz. aar 1817 (1) 

8214  1026/1-9 
07-10-1839 

Klazinga Jan te Brantgum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, 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 (8) 

6393 134 
28-02-1815 

Klazinga Klaas Bernardus,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

9180 330-11 

17-02-1915 

Klazinga Sieds Met signalement Veldwachter Ferwerderadeel (3) 

9180 1333 
20-07-1915 

Klazinga Sieds Veldwachter Zijn eervol ontslag , jaar 1915  (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Klazinga T. D. 13 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 

Klazinga Tjebbe Daniel 272 Opeinde 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) 

6851 4 -A 

11-08-1824 

Klazinga Wytse Jans, verzoekt kwijtschelding van de boete die hij heeft gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed 

betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van (Seijen?) Grietje Jans overl. te Elsloo nov. 1822 en Seyen Jacob Jans 

overl. 16-09-1822 te Elsloo jaar 1824 (3) 

7977 158-6, 22 
14-02-1837 

Klebach Christianus, 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) 

6384 85, 92 

06-06-1814 

Kleding---- Amsterdam, 1e battaillon Infanterie Landmilitie een opgave met lijst van kleding van dit Batt. Zoals kledingstukken: 

vesten, borstels, ruimnaalden, petjes enz. jaar 1814 (2) 

6379 2, 3 en 4 
01-01-1814 

02-01-1814 

Kledingstukken van de Militairen van de Vriesche Garde te Appingedam, een brief dat zij bijna geen kleding hebben  en dat zij 
hebben moeten achterlaten hunne bijna van gebrek omkomende vrouwen en kinderen enz. tevens een lijst met kledingstukken zoals 

o.a. 300 lange witte linnen broeken, 300 paar schoenen enz. jaar 1814 (7) 

8350 184-11, 3 

23-02-1841 

Kleed van der Sjoerd Klazes staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens 

der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen   4 hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5) 

8083 366/4, 56 

14-04-1838 

Kleef van Hartog Schip de Johanna (varend op  Oost Indie) , jaar 1838 

6423 560 

14-11-1817 

Kleefstra E. S. Akkrum hij wordt vermeld als Geremplaceerde van het genoemde Contignent waartoe hij behoort op een Nominative 

Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het 
Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 

ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4) 

6393 134 
28-02-1815 

Kleefstra Hotze Fokkes Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6840 36-A  

blz. 16 

22-04-1824 

Kleefstra Hotze Koopman 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) 

3288 1-XIV 

09-07-1853 

Kleefstra J. F. te Akkrum staat in een lijst van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot 

verdiept worde enz. jaar 1833 (3)  (dossier 11) 

9182 317 
15-02-1916 

Kleefstra M. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn 
met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1) 

9182 113-a / 37 

15-01-1916 

Kleefstra M. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met het 

verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5) 

6833 14-A, 7 
12-02-1824 

Kleefstra N. J. 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) 

8211 988-3, 21 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kleeft v.d. M. N. te Tietjerkstradeel 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) 

6847 1-A 
01-07-1824 

Kleeft van de Metske Klazes Brander te Bergum, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens 
verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 66 

00-00-1874 

Klees Klaas,  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 I   

Blz. 72 

00-00-1874 

Klees Klaas, 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 I   
Blz. 76 

00-00-1875 

Klees Klaas, 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 1875 (2) 

9185 1144 
05-09-1917 

Klees Klaas, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

6047 379 

03-06-1819 

Kleffens de Klaas  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

8285 615-2, 38 
19-06-1840 

Kleffens Ds. te Nes 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) 

6837 6-A 
22-03-1824 

Kleffens Eelke---- Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van 
Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na 

hun vader. jaar 1824  (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Kleffens K. 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 424-16         

25-05-1821 

Kleffens K. 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) 

6100 1157 

19-11-1823 

Kleffens Nicolaas Eelkes  ---- Scheltema Jan Hij is candidaat voor Plaatsvervanger Vrede Regter te Holwerd .ip.v. de overleden 

Kleffens Nicolaas Eelkes  enz. jaar 1823 (2) 

6837 6-A 
22-03-1824 

Kleffens Pieter---- Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van 
Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na 

hun vader. jaar 1824   (3) 



6837 6-A 

22-03-1824 

Kleffens Sake---- Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van 

Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na 

hun vader. jaar 1824   (3) 

6266 71 
30-01-1816 

Kleffens v. N. hij ondertekend het navolgend document >> Rintjema Binne Tjerks, van beroep  Huisman te Bornwird , Hij ontvangt 
zijn request terug met als antwoord dat  zij van oordeel zijn dat de aanslag  waarover hij zig beklaagd wel en Billijk is  omdat als een 

huisgezin van woonplaats veranderd naar een andere plaats zij de voor en nadeelen daarvan moeten dragen ondertekend door de 

Schout en Gemeentenraden van de Gemeente Holwert enz. jaar 1816 (1) 

6261 932 
26-09-1815 

Kleffens v. N. ondertekend namens de gemeente Holwert het navolgende document>> 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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Kleffens v. P. te Morra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 

namen (132) 

8280 526-1, 26,1 

22-05-1840 

Kleffens v. P. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Kleffens van  P. F. te Anjum 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) 

6254 184 

21-02-1815 

Kleffens van ….? ontvangt betaling voor Vuur, Licht, vertering voor enz. enz. , Staat in een document Specifique Opgave der uit het 

fonds van onvoorziene uitgaven dezer gemeente Dantumawoude , dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (3) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 8 

Kleffens van A. te Dockum 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) 

6245 399-30 

10-05-1814 

Kleffens van Auke E. (Onderschout) hij tekent de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6383 73 

23-04-1814 

Kleffens van Auke E. te Murmerwoude, 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) 

6624 194 

26-01-1814 

Kleffens van Auke E. wonende in den Dorpe Murmerwoude Lid van de Raad der Gemeente Dantumawoude  wordt voorgedragen tot 

het waarnemen van de functie van Sikkema S.  Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Kleffens van Auke Eelkens te Dantumadeel , 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) 

6837 6-A 

22-03-1824 

Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van Nicolaas Eelkes als 

voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na hun vader. jaar 1824   

(3) 

6385 137 

06-07-1814 

Kleffens van Auke 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) 

6401 

 

859-1+5 

10-10-1815 

Kleffens van Auke 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) 

6257 410-7 
28-04-1815 

Kleffens van Auke, 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) 

6102 11 
03-01-1824 

Kleffens van E. (wijlen) --- Peima van  Worp hij is benoemd  als Plaatsvervanger van de Vrederechter kantoor Holwerd i.p.v. 
Kleffens van E. (wijlen) enz. jaar 1824 (2) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4>> 
17-09-1839 

Kleffens van E. A. te Murmerwoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

8359 377/28, 3 

19-04-1841 

Kleffens van Eelke Aukes 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 

Kleffens van Eelke Aukes 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Kleffens van G.  te Anjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand 

Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) 

Gehele provincie (122) 

6060 480 

06-07-1820 

Kleffens van G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6070 424-17        

25-05-1821 

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

Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) 

Dossier met alle namen (15) 



6252 1179-28 en 57 

08-11-1813 

Kleffens van G. S. te Anjum wegens intrest op Kapitaal van f. 500.- , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van Intresten van 

verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6034 398 
30-05-1818 

Kleffens van G. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van 

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Kleffens van K te Dantumawoude 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 

Kleffens van K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6082 453 
03-05-1822 

Kleffens van K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4>> 
17-09-1839 

Kleffens van K. A. te Murmerwoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 

te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

6070 424-17        

25-05-1821 

Kleffens van 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) 

6245 399-25 

10-05-1814 

Kleffens van K. S. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6255 266 
13-03-181 

Kleffens van K. S. te Murmerwoude, een antwoord op zijn Request maar de Kerkvoogdij wil de tekorten aan hem met de rente af te 
doen door de verkoop vn een huis en tuin enz. jaar 1815 (1) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Kleffens van K., 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) 

8214  1026/1-9 

07-10-1839 

Kleffens van Klaas Aukes en Postma Fokke Keimpes als Armvoogden van Murmerwoude, komt voor in een dossier met 8 

kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, 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 (8) 

6253 13 

30-09-1813 

Kleffens van Klaas Sydzes hij staat op een lijst  van het District Dantuamdeel die aan hem nog verschuldigd is een kapitaal met 

interest van fl. enz.enz. 12 kolommen met info. Gedateerd Dockum 30-08-1813  enz. maar jaar 1815 (3) tevens aanwezig een staat 
van goederen  welke  aan het  District Dantuamdeel  toebehoorde, Dossier  (6) 

8359 377/28, 3 

19-04-1841 

Kleffens van M. E. 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) 

6245 430 

16-05-1814 

Kleffens van N. ( Nicolaas) hij ondertekend samen met de Schout en de Leden van de Raad der Gemeente Holwert een document 

betreffende een reglement ter bestrijding der uitgaven van genoemde gemeente enz. jaar 1814 (3) 

6249 
 

870-B 
15-09-1814 

Kleffens van N. ( Nicolaas) ondertekend een document als Schout, Onderschout en Gemeente Raden van Holwert betreffende 
gemeente Goederen, Belasting, Armenbestuur enz. jaar 1814 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Kleffens van N. ( Nicolaas) 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) 

6624 210 

31-01-1814 

Kleffens van N. ( Nicolaas) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente Holwert wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie  

van Bierma H. J. (Hessel Idses) Schout van de Gemeente Holwert bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6636  152 
13-02-1815 

Kleffens van Nicolaas---- Bierma H. J.  Schout van de Gemeente  Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende  dat door het versterven van Heeringa Pieter Gosses en het benoemen van Kleffens van Nicolaas tot onderschout en het 

vertrek van Tolsma Reindert Jans naar Hallum en het bedanken van Idsardij Ids  en daar Heeringa Dirk Gosses ongeveer een jaar de 

vergaderingen niet heeft bijgewoond en een man is van zeer slecht levensgedrag en altijd beschonken  enz. jaar 1815 (1) 

6837 6-A 
22-03-1824 

Kleffens van Nicolaas Eelkes-------- Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe 
van Kleffens van Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 

000 guldens na hun vader. jaar 1824   (3) 

6099 965 
06-10-1823    

Kleffens van Nicolaas Eelkes---- Peima  van Worp 27 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt  te 
Holwert =1    i.p.v. de overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2) 

6099 987 

07-10-1823    

Kleffens van Nicolaas Eelkes---- Peima  van Worp 27 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt  te 

Holwert= 2   i.p.v. de overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2) 

6385 143 
06-07-1814 

Kleffens van Nicolaas 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) 

6017 775 en 776 

27-12-1816 

Kleffens van Nicolaas te Raard, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van  Holwerd jaar 

1816  (5) 

6086 845 
11-09-1822 

Kleffens van Nicolaas, ---- Haer van der B.  Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden zijn 
bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia 

Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van  Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma 

Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die onderling hebben 
gesproken over enige verschillen  der grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel  en wel  bij het weiland van Wiersma 

Lieuwe Goffes (Gosses?)  enz. verder staan hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

Kleffens van P. T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6683 2 deel 1 

Blz. 10 

04-01-1819 

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) Predikant te Morrha 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) 



6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) te Morra, 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) 

6671 54 blz. 18 
22-01-1818 

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) te Morrha Predikant Classis van Dokkum 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. 15 

22-01-1818 

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) te Morrha Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld 
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6683 2 deel 2 

Blz. 15 

04-01-1819 

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) te Morrha 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Kleffens van P. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Kleffens van P. T. , 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 424-17        

25-05-1821 

Kleffens van P. 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) 

6280 340 
18-03-1817   

Kleffens van Paulus Theodorus ----Meindersma Eelke Wiggers Landbouwer onder den Dorpe Ee, Benthem Nanne Pieters 
Landbouwer onder den Dorpe Morrha, Douma Jelle Ypes  Landbouwer onder den Dorpe Morrha en Kleffens van P. T. (Paulus 

Theodorus) Predikant zij schrijven en ondertekenen een brief  aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij nog geld 

tegoed hebben van het gewezen district van Oostdongeradeel doordat zij in het jaar 1810 ten behoeve van enz. enz. en dat de 
schulden zijn overgenomen door het Dijkbestuur van  Oostdongeradeel en dat zij nog   interest tegoed hebben enz. er wordt ook 

beschreven hoeveel de bedragen zijn enz. jaar 1817 ( 2) 

6866 30-01-1825 
17-7-A 

Kleffens van R. (Reinder) Burgemeester der Stad Dokkum op verzoeke van Schelle van Gijsbert Ontvanger der registratie en 
Domijnen te Dokkum het gezegelde papier ten zijn kantore geteld enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (4) 

6383 88      

23-04-1814 

Kleffens van R. (Reinder) te Dockum 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) 

6089 1199 blz. 38 

26-12-1822 

Kleffens van Reinder te Dokkum,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en 

bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6060 532 

31-07-1820 

Kleffens van Sieds  kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur Groningen  een extract naar Nes en Wierum enz.  jaar 1820 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Kleffers Klaas, 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) 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Klei v.d. Dirk 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) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Klei van der Engeltje, 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-D 

09-02-1842 

Klei van der Jacob onecht kind van Klei van der Engeltje, 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-D 

09-02-1842 

Klei van der Jacobus Jacobs onecht kind van Vries de Trijntje 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-D 

09-02-1842 

Klei van der Martinus onecht kind van Klei van der Engeltje, 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) 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Klei van der O?. 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 8>> 

17-09-1839 

Klei.? v.d. K. G. 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) 

3698 B-15 

nrs. 15-27 
15-02-1832 

Kleihuis Aaltje Jans 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kleiijn de Johan Wichers 197 Kortezwaag 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 255-A 
00-05-1817 

Kleijburg Cornelis133 is zijn volgnummer en  Oostvoorn 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 255-BB 

01-06-1817 

Kleijn Fokko Christoffer  215 St. Jacobiparochie 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) 

8108 863-12 

01-09-1838 

Kleijn Jacob , Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33, * 29-03-1801 Leijden,  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) 

6260 782,13-15 
04- 08-1815 

Kleijn Kemp Janszen---- Ameland  de schout Ruijter de G. J.  (Gerbrandsz J.) en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks 
stuk waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een 

reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4) 

9180 1381 
29-07-1915 

Kleijn L. J. te Beek prov. Gelderland hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het  
verharden van een uitweg  naar de rijksweg wegens het bouwen van een woning op dit perceel, met de toestemming en de 

voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. jaar 1915 (10) 

6260 782,13-15 
04- 08-1815 

Kleijn Romke Feddriks ---- Ameland  de schout Ruijter de G. J.  (Gerbrandsz J.) en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks 
stuk waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een 

reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4) 

6411 382 

18-11-1861 

Kleijn Tillijs 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kleijsma Jelle Lijkles 7 is zijn volgnummer en Gordijk  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) 

6251 1090 

14-11-1814 

Kleijstra Hessel, 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) 

6418 248-A  

 10e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Kleijstra Jan Auders?. te Oudehorne wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 

Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  
welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 

(3) 

6418 248-b 1e bat 

3e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Kleijterp A. H. 357 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 255-BB 

01-06-1817 

Kleijterp Kl…  Heeres 357 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) 

6418 248-DD  

5e Comp. 

3e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Kleijterp Uelze Hendrik 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) 

8376 744/15-13 

30-07-1841 

Klein  Jan Kapitein op de Antje, jaar 1841  (4) 

6397 670 

15-06-1815 

Klein 2e Luitenant 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) 

6830 18-A blz. 13 

21-01-1824 

Klein A. P. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of 

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

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

6074 736 

28-09-1821 

Klein Age Alofs---- 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) 

9725 Deel 2  
Blz.40 

00-00-1882 

Klein Albert naar Achangel,  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 1882 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.40 
00-00-1882 

Klein Albert naar de Middelandsche Zee,  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 1882 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.35 
00-00-1881 

Klein Albert naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2) 



9725 Deel 2  

Blz.43 

00-00-1882 

Klein Albert naar Java,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.37 

00-00-1881 

Klein Albert naar New York,  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 1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.32 
00-00-1881 

Klein Albert,  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 1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.43 
00-00-1882 

Klein Albert,  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 1882 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.24 
00-00-1879 

Klein Albert, 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 1879 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.26 

00-00-1880 

Klein Albert, 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 1880 (2) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Klein Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt 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) 

7999 565-1  
08-06-1837 

Klein Arien Franz Geb. Bovenkarspel, laatst gewoond hebbende te Bovenkarspel. Flankeur 18-6-1836 Overleden te Semarang (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) 

6243 191-15 
06-03-1814 

Klein Catharina, 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) 

9725 Deel I   
Blz. 18 

00-00-1866 

Klein Cornelis, 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 1866 

(2) 

9725 Deel I   
Blz. 8 

00-00-1863 

Klein Cornelis, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 

(2) 

9725 Deel I   

Blz. 11 
00-00-1864 

Klein Cornelis, 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 1864 
(2) 

9725 Deel I   

Blz. 13 
00-00-1865 

Klein Cornelis, 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 1865 
(2) 

8280  517-11, 42 

19-05-1840 

Klein D. 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) 

8291 728/12 
22-07-1840 

Klein D. Middelandse zee Kapitein op de  Tweelingen  Daniel & Wilco, (Hindelopen) , jaar 1840 

8047 260/, 4839 

02-06-1837 

Klein Daniel Wilko Kapitein op de Tweelingen, jaar 1837 

8161 79-4 
22-01-1839 

Klein de A. P., 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) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Klein de Aaldert Willems 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)  

6856 36-C 

16-10-1824 

Klein de Anna Maria---- Ram Klaas Klazes 20 jaar,  en Klein de Anna Maria  weduwe Spanjer Simon Geerts  Bij vonnis van de 

rechtbank te Leeuwarden  genoemde personen  hebben de genoemde personen zich schuldig gemaakt aan het niet aangeven voor de 
Nationale Militie, met een straf van o.a. 1 maand gevangenis, jaar 1824 (2) 

8280 517-11,  

34-35, 40 
19-05-1840 

Klein de D. 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 Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen 

(69) 

6626 487  blz. 3  

07-04-1814 

Klein de Jacob Jacobs 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) 

6418 248-A  
 9e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Klein de Jan Wiebes * Korte Zwaag wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  

welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 

(3) 



6418 248-b 3e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Klein de Jan Wiebes 156 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

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

persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e 

afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 248-E 

2e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

 

Klein de Jan Wiebes 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Klein de Jannes Wiebes 156 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen 

met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  
en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen 

welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Klein de Ruurd Jans 146 Mildam 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 7>> 

17-09-1839 

Klein de W. J. te Raard 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 2086-15 
01-11-1840 

Klein de Wiebren 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) 

6416 147 

14-04-1817 

Klein Fokke Christoffel---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van het Bildt  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het ontslag van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes en Bruinsma Douwe 
Jacobs enz. jaar 1817 (1) 

6416 166G 

23-04-1817 

Klein Fokke Christoffel---- Santhuizen C. G. Assessor van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij 

heeft ontvangen de aanvragen (van de laatste 2 ondertekend aanwezig)   van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes zoon 

van Siderius Foppe Everts werkman te St. Anna Parochie en van  Heeres Tjitske (wijlen)  en Bruinsma Douwe Jacobs zoon van 
Douwes Jacobs en  Pieters Baukje beide overleden te Oude Bildzijl om zonder loting uit de Nationale Militie ontslagen te worden  

enz jaar 1817 (3 

6417 204 
13-05-1817 

Klein Fokke Christoffel wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende  Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet op de Militie van 

8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde bewijzen uit den dienst te 

worden ontslagen enz. jaar 1841 (7) 

8356 328/27- 9            
03-04-1841 

Klein Fokke in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen 
welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen 

worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6834 7-A blz. 6 

18-02-1824 

Klein Folkert H. 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 

6423 541B 

16-10-1817 

Klein Folkert Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 12 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door Rodenhuis 

Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst 
der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Klein Gabe Gerrits 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 

Klein Gabe Gerrits te Ameland 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) 

6423 541G 

25-10-1817 

Klein Gerrit Jacobs * 01-09-1798 z.v. Klein Jacob Gerrits en Jacobs Neeke 1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door 

Heeckeren van  W. R.. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke 

van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

8352 220/18, 278 
05-03-1841 

Klein Gerrit K Ameland Schipper op het Jagtschip dat in 1839 met het ijs is opgekruid enz. , jaar 1841 

8290 715/1, 34 

17-07-1840 

Klein H. F. Kapitein op de Daniel en Wilco, jaar 1840 

8298 864/3, 34 
29-08-1840 

Klein H. F. Koopvaardij Kapitein op de Daniel & Wilco, jaar 1840 

7975 309 , 124/19 

04-02-1837 

Klein H. F. Nieuwe Diep, jaar 1837 

8356 328-4 
03-04-1841 

Klein H. F. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Correctioneele 
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) 

8096 626/20, 260  
nr. 1 

28-06-1838 

Klein H. J. Kapitein op de Onderneming, jaar 1838 

8299 892/26 ,284 

07-09-1840 

Klein H. R. Zwolle Schipper op de Vriendschap, jaar 1840 

6247 617-bis 

14-07-1814  

Klein houwer H. hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Lemmer een document 

betreffende gehoord hebbende het voorstel van de Schout om een brief aan de Gouverneur te schrijven teneinde Autorisatie te 

verkrijge, met als onderwerp de veel voorkomende Dolle Hondt Ziekte (Hondsdolheid) enz. jaar 1814 (4) 



6094 401 

14-05-1823   

Klein Jacob Gerrits---- Glazener N. betreft het schip de Les Sixamis  is op 5 februari 1823 voor Ameland ten anker gegaan met een 

harde N.N Weste winden een hoge zee. Dat op dit gezigt daar de mede Supplt. Glazener N. met Klein Jacob Gerrits onder 

Strandvonders van het dorp Nes benevens enige andere lieden naar het strand zijn gegaan enz.  en zij besloten de nagt op het strand te 

blijven en de wagt te houden zo ook Glazener N en Hendriks Teunis verder het gehele verhaal van wat er gebeurd is en de redding 
enz. jaar 1823 (6) 

6423 541G 

25-10-1817 

Klein Jacob Gerrits---- Klein Gerrit Jacobs * 01-09-1798 z.v. Klein Jacob Gerrits en Jacobs Neeke 1 is zijn volgnummer, hij staat 

vermeld in een door Heeckeren van  W. R.. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland 
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 

Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Klein Jacob Rotterdam Batavia Kapitein op de  Adrianus & Jacobus,  (Ameland) , jaar 1840 

9725 Deel I   

Blz. 9 

00-00-1864 

Klein Jacob, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1864 

(2) 

9725 Deel I   

Blz. 11 

00-00-1864 

Klein Jacob, 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 1864 

(2) 

8342 38/12, 286 
12-01-1841 

Klein Jan Harlingen Schipper op de  Antje, jaar 1841 

9183 1198 

05-08-1916 

Klein Jan met vrouw, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9725 Deel I   
Blz. 45 

00-00-1870 

Klein Jan,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1870 (2) 

6016 668 
02-11-1816 

Klein Jelle---- Korff Gerrit en Klein Jelle,  Visschers van Durkendam is na het stranden van het Schip de Vrouw Joukje bij de 
Lemsterhaven aangebracht  als een Zijl een Fok, twee Zwaarden, het Roer enz. enz  jaar 1816 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Klein Johannes Gotfried,  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) 

6090 91 
29-01-1823 

Klein Johannes wegens zijn overlijden is hij ingeschreven in het grootboek van de Militaire Pensioenen zijn jaarlijks pensioen was fl. 
136.=,  jaar 1823 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Klein Johannes, 235 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) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Klein Lourens Durks 9 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) 

8257  74/2 

22-01-1840 

Klein Margjen Wijgers---- Slof Jacob Willems van beroep Arbeider en Klein Margjen Wijgers Echtelieden, Huislieden te Oudehaske 

doen kennen aan uwe edelgestrenge heer de Gouverneur dat zij beide de ouderdom van groot zeventig jaren hebben bereikt en altijd 
hun eigen brood hebben kunnen verdienen  en hun kinderen in eer hebben grootgebracht in hun 46 jarig huwelijk bevinden zich thans 

in een toestand dat zij zich niet langer kunnen redden en verzoeken dan ook enz. beide ondertekenen deze brief jaar 1840 (5) 

6420 342 

06-08-1817 

Klein Marten Jans---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas,  Zee van der Sikke Sasses, 
Klein Marten Jans allen in verkeerde klassen zijn ingeschreven en dat enz. jaar 1817 (2) 

9187 1644 

06-11-1918 

Klein Martha gehuwd met ….? Schingen, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter 

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

6020 136 

03-03-1817 

Klein 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) 

6026 650 

23-09-1817 

Klein Pieter A. van beroep Schelpvisser---- Adema Hilbrand Eelkes, Klein Pieter A. en Visser Hendrik W. alle SAchelpvissers, zij 

halen uit een wrak liggende op de IJzer en Noordplaat tusschen Terschelling en Vlieland en brengen aan te Makkum eem partij Rum, 

en een partij Koffiebonen bij Ladenius Harmanus Hendrikus Commis te paard bij de indirecte belastingen, en bij Proost Harmen en 
Nijman Gerrit beide commissen te voet bij desselve belastingen en de heer Kingma Hylke assessor van Wonseradeel en 

Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe Grietman van deze gemeente, komt voor in de 

ingekomen stukken Divisie van Financiën enz. jaar 1817 (4) 

6031 125, 11-13 

23-02-1818 

Klein Pieter Andries ---- Visser & zoon Barend te Harlingen betreft een document waarin door de gemeente Wonseradeel vermeld 

wordt wat er  aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die zijn aangebracht te Surig en Makkum waarvan de Bergers zijn Klein 

Pieter Andries en Roos Joh. Arends enz. jaar 1818 (3) 

6094 439 
27-05-1823   

Klein Pieter Andries en Attema Feite Piers van beroep Schelpvisschers hebben op 12 mei dezes jaar aangebragt te Makkum de 
navolgende  strandvondsten (een lijst) welke goederen geborgen zijn uit het op de hoogte van Cornwerd gestrande Noorsche 

Brikschip de Kaaren Bertha enz. jaar 1823 (2) 

6293 222 

18-03-1819 

Klein Pieter Andries in gevolge de opgave van de boekhouder der Schillerschuit bevaren geweest door voornoemde en Taekes Karst 

zouden deze laatste de Fransche Vlugtelingen  in den jare 1813 naar Amsterdam hebben getransporteerd enz. dat en Zee van der 
Gabe R. Beurtschipper heeft de boekhouder gedagvaard voor den Vrederigter van het Canton Bolsward enz.  jaar 1819 (2) 

6016 732 

30-11-1816 

Klein Pieter Andries Makkum Schipper  door hem zijn aan wal gebracht een aantal spullen die hij heeft opgevist van het Engelse 

Schip de Mary gevoerd door de Kapitein Scott John die in de nacht van de 11e  op de 12e  dezer maand november in het Oude Vlie 
verongelukt is en door de Kapitein en Equipaga verlaten is en door de heren Visser Barend en zoon gereclameerd dat enz. jaar 1816 

(2) 

9921 33 
20-10-1882 

Klein Pieter Feddriks  Politiebediende te  Nes 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) 

9921 3 

20-10-1882 

Klein Pieter Feddriks Politiebediende te Nes 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) 



6830 18-A blz. 14 

21-01-1824 

Klein Pieter te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of 

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

document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 

1824 (3) dossier (45) 

5672 45 

18-06-1891 

Klein R. M  te Hoogezand met het schip  “Jonge Willem Albert” 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) 

6393 134 
28-02-1815 

Klein Reinder te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8257  69/20, 3 

nummer 18 
20-01-1840 

Klein Reinder Wiegers 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) 

9184 1031 

01-08-1917 

Klein S. gehuwd met Stein Grietje, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

9180 42 
07-01-1915 

Klein Salomon gehuwd met Stein Grietje,  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) 

9181 1645 
03-09-1915 

Klein Salomon,  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) 

6240  1097 

10-12-1813 

Klein Saxen Oord---- Willemsen P. W.  inwoner van Franeker, mede op zijn inschrijving enz. verder verhuurd een Zathe  en Lande 

genaamd Klein Saxen Oord gelegen onder Arum  thans bewoond door Dijkstra Sybren Klases  en Leeuwes Jantje voor 7 jaren enz. 

enz. jaar 1813 (2) 

9180 989 

20-05-1915 

Klein Stroobos---- Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot  enz. enz. enz. tevens een 

grote tekening van Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915  ( 43) 

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Klein te Veenwouden, 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) 

6632  
 

  

1237+1344 
25-10-1814 

 

Klein Teunes Douwes, 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) 

6418 244 
06-06-1817 

Klein Theodorus * 01-08-1794 Etienne wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris 
Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en 

manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de 

maand Maart 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 

(5) 

6423 541G 
25-10-1817 

Klein Theunis Kersjes Kapitein op het Schip (naam niet vermeld) 17 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren 
van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den 

dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

3700 15-C 

nrs 17 - 21 

04-02-1837 

Klein Tietje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

9184 155 
03-02-1917 

Klein Tjerk Jan, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

6001 656 

18-07-1815 

Klein Tjerk K.---- Gosses Eelke weduwe Klein Tjerk K. te Stavoren  een verzoek om vrijdom van verponding op enige gebouwen 

aldaar enz.   jaar 1815 (4) 

6424 584 
02-12-1817 

Klein v.d. Y. H. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf 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) 

8280 517-11,  

34-35, 37 

19-05-1840 

Klein van der L. 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 Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 

1000 namen (69) 

6247 609-K-v 

14-07-1814  

Klein Wiegers Tjerk Clazes een rekening terzijne voordele wegens Huur enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28) 

8257  69/20, 3 

nummer 33 

20-01-1840 

Klein Willem de weduwe 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) 

6248 

 

 

733   

31-08-1814 

  

Klein?onnes S. Cr. hij ondertekend als lid van het plaatselijk bestuur van Lemmer----- Klas van der Willem, Stijfzelfabrikeur te 

Franeker , een geschreven brief met handtekening waarin hij verzoekt om wegens tegenvallende resultaten de plaatselijke belastingen 

op het gemaal enz. enz. ook een stuk waarin vermeld wordt dat hij de stedelijke belastingen door dit verzoek wil benadelen enz. 
tevens een antwoord ondertekend door het plaatselijk bestuur enz.  jaar 1814 (4) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Klein….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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) 



6252 1186-7 

29-11-1814 

Kleine de Age Aleff, 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) 

6051 775 
29-10-1819 

Kleine de Age Alefs---- 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) 

6101 1292 

13-12-1823 

Kleine de Age Alofs---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) waarnemend Strandvonder enz. enz.  in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en 

Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse 

tabaksbladen  geheel nat en door het zeewater beschadigd enz.  geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes Atzes, 
Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes,  Mans Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes, 

Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs,  Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 

1823 (4) 

6623 207 

31-10-1813 

Kleine de Dirk Jacobs staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den 

Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag 

dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5) 

6250 968 
14-10-1814 

Kleine de Dirks Jacobs, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt 
vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) 

(gehele dossier 8 ) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Kleine de H. D.  te Appelscha, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Ooststel- 

      lingwerf 

Kleine de H. te Appelscha staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Kleine de Klaas A. , 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) 

6632 1276  

2e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Kleine Dirk Jakobs, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en 

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

6013 399 
08-07-1816 

Kleine Holters Bernardus geb. Oldenzaal, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  
welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4) 

6000 578-b 

17-06-1815 

Kleine Kerk de, een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te Sneek jaar 1815 (2) 

6069 
 

268 
05-04-1821 

Kleine Kerk te Sneek.---- Gevangenis de z.g.n. Kleine Kerk te Sneek. Onderwerp  de jaarlijksche huur van het pand, ondertekend 
door Gonggrijp Teetse  als voogd van het Oude Burgerweeshuis te Sneek  jaar 1821 (3) 

6623 128-134 

06-01-1814 

Kleine Pier Freeks, ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis 

(Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de provisionele 

Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren alsmede Kleine 
Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager 

de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte 

personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7) 

6095 541 

24-06-1823   

Kleine Sluis van Harlingen ---- Posthuma S. J.  Houtkoper te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op 

een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke 

regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4) 

9187 1644 
06-11-1918 

Kleinefeldt Carl Wilhelm, 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) 

6034 395 

30-05-1818 

Kleinhof Arie, Debiet 1e, 2e en 3e soort, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke 

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

6625  331 
03-03-1814 

Kleinhouwer  Hk  hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der Gemeente in de Lemmer aan de Heeren 
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland houdende het verzoek een geschikt persoon ter waarneming van het 

Schot Ampt alhier die niet alleen ons vertrouwen bezit maar ook genegen is die functie te accepteren enz. ook een brief ondertekend 

door  Aa van der Robide Commissaris van Politie verder genoemd Carpentier ….?  Die bedankt heeft voor de functie enz. jaar 1814 
(7) 

6262 952-14 

28-09-1815 

Kleinhouwer H.  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) 

6250 931 

03-10-1814 

Kleinhouwer H. hij ondertekend als lid van het plaatselijk bestuur van Lemmer het volgende document Lemmer, Onderwerp: De 

verhoging van belasting op de sterke dranken er volgen  5 lijsten met verschillende opslagen en een reglement voor Vleesch  enz. jaar 
1814  (13) 

6624 271 

16-02-1814 

Kleinhouwer H. Lid van de Municipale Raad in De Lemmer---- Rengers L. J. J. en Hanzens J.  worden vermeld in een document 

ondertekend door de Leden van de Municipale Raad in De Lemmer aan de Commissaris Generaal in het departement Vriesland 

betreffende het onderhoud van de Algemeene Armen enz. jaar 1814 (3) 

6262 952-13  

en 16 

Kleinhouwer H.(gemeenteraadslid) Hij ondertekend mede navolgend document: Diverse leveranciers met name genoemd  hebben 

tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige 



28-09-1815 Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) 

dossier (16) 

6380 13 nr. 78 

29-01-1814 

Kleinhouwer Hermanus te Lemmer, 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 Nationale 
Garde enz. jaar 1814 (6) 

6380 13 Lijst 1 

29-01-1814 

Kleinhouwer Herms te Lemmer, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

8309 1111-22 
09-11-1840    

Kleinhouwer Willem Monsma van beroep Pottenfabrikeur  te Lemmer  en Canter Visscher Taminerus Pottenfabrikeur te Bolsward 
houdende verzoek van accijnsvrije inslag van Turf voor hun Pottenbakkerij enz. jaar 1840 (5) 

6044 206 

31-03-1819 

Kleinhouwers Jan,  de erven van, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van 

veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang 

in het jaar 1819 (4) 

9186 146 

06-02-1918 

Kleinhuis Beindert, 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 

9134 1498 
10-11-1883 

Kleinman A.---- Roskam T. , Kleinman A. , Postmus J., Boer de M. L.  en  Linge van J.   het gaat er over dat zij als Veldwachter te 
lang in de gemeente zijn  en dat het wenselijk is dat zij van standplaats verwisselen omdat een te langdurig verblijf in een dorp hen te 

vertrouwelijk met de ingezetenen maakt enz. enz. jaar 1883 (2) 

4894 2306 

27-06-1899 

Kleinman A. 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) 

9921 40 

19-10-1882 

Kleinman A., Politiebeambte te Makkum 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) 

4207 Bijlage C, 4 

07-03-1885 

Kleinman Exmorra/Kimswerd Veldwachter te Exmorra/Kimswerd, Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil 

tussen de Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee 
gemeente Veldwachters  jaar  1884 (1)  dossier (80) 

4207 Bijlage A, 9 

14-04-1885 

Kleinman te Parrega Veldwachter te Parrega,  Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de 

Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente 
Veldwachters  jaar  1884 (7)  dossier (80) 

6708 375 

00-00-1821 

Kleins Sijke, geboren te Wirdum een handgeschreven brief  van haar met handtekening berefende Winterbrand, en et antwoord van 

de Diaconiejaar 1821 (3) 

8280 526-1, 17 
22-05-1840 

Kleinschmid H. J. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit 

en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 17 

22-05-1840 

Kleinschmid H. K. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit 
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 17 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kleinschmid H. te Oudega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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 

Kleinschmid H. te Oudega, 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 (als koper  van  Dranken in de maand 
Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8368 566/9 

00-00-1841 

Kleinschmid, Hendrik,  vervener te Oudega, een handgeschreven brief met zijn handtekening ,   Onderwerp;  gaat in verweer tegen 

de uitspraak  van het proces verbaal , 10 Juni 1841  (2) 

8361 432-19 
03-05-1841 

Kleinschmidt H. & Co. Veenlieden te Oudega er is tegen hen een procesverbaal opgemaakt wegens het bevinden bij peiling eener 
ondermaat van 5420 tonnen Turf 2e soort 1e klasse enz. jaar 1841 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hemelumer 

Oldephaert 

       en 

Noordwolde 

Kleinschmidt H. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en 

Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  

de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. 

jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Kleinschmidt H. 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 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) 

8364 485-10 
17-05-1841 

Kleinschmidt H’k van beroep Veenman te Oudega het betreft verschuldigd Turf accijns enz. jaar 1841 (3) 

8356 324-18, 3 

03-04-1841 

Kleinschmidt Jacobus Wilhelmus hij wordt vermeld met zijn handtekening 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) 

8364 498-18 

21-05-1841 

Kleinschmiet H. & Comp. te Oudega dat hij voor de helft eigenaar is in die Compagnieschap moest derhalve boete betalen enz. dat 

zijn huishouding van negen personen met de voorzienigheid kan onderhouden doch dat zijn huishouding totaal geruineerd zou zijn 
als hij de boeten moet betalen enz.,  handgeschreven brief met handtekening , jaar 1841 (4)    

6839 4-A blz. 4 

06-04-1824 

Kleinschmit Jacobus Wilhelm 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 



6865 10-3-A 

14-01-1825 

Kleinschmit Jacobus Wilhelmus te Sneek ,  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) 

8197 687-17_3 

06-07-1839 

Kleinschmit Jacobus Wilhelmus vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met 

functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6) 

6102 43 
12-01-1824 

Kleinschmit Jacobus Wilhelmus,  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) 

6099 1016 
14-10-1823 

Kleinschmit Jacobus Wilhelmus,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)   

6096 609 

07-07-1823 

Kleinschmit\Jacobus\Wilhelmus, Hij wordt vermeld op de Staat 3e 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)   

6865 10-3A 
14-01-1825 

Kleinschnit Jcobus Wilhelmus te Sneek , 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) 

6258 520, 18-19 en 

22 
31-05-1814 

Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters) schout der Gemeente Wolvega---- Zwaag Johannes Louwrens te Wolvega   ., ontvangt 

van   Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters) schout der Gemeente Wolvega  enz.,   wordt vermeld in een document genaamd 
Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren 

van reisende persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden jaar 1815 (4) dossier (23) 

6394 243 

05-04-1815 

Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters) Schout van de Gemeente Wolvega ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland dat uit hoofde eenen Attema Feiko chef op ’t Bureau biuj de Heer Directeur der Directe Belastingen zich te Leeuwarden 
bevind enz. jaar 1815 (1) 

6409 322-3 

14-08-1816 

Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters) Schout van de Gemeente Wolvega ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de reclame van de pensioenen enz. jaar 1816 (1) 

6644  829 
15-10-1815 

Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters) Schout van de gemeente Wolvega ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Berkenbosch P. benoemd als Schoolmeester aldaar enz. jaar 1815 (1) 

6648 70 

13-02-1816 

Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters) Schout van de gemeente Wolvega ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat mijn secretaris Attema E. benoemd is geworden tot Ontvanger der Directe belastingen te Holwerd en zijn 
post is vacant geworden verzoek ik enz. jaar 1816 (1) 

6258 520-8  

31-05-1814 

Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters), ----Koelman Freerk Pieters te Wolvega wegens het transporteren van een Officier  van 

Wolvega naar Heerenveen enz. ,  wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de 

Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere 
kleinigheden, tevens een verklaring dat hij de tegoeden heeft ontvangen van de Schout Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters) 

een jaar 1815 (6) dossier (23) 

6397 648 + 660  
04-07-1815 

Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters), Schout van de Gemeente  Wommels ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vrieslanddat hij vernomen heeft dat bij de weduwe Bakker Anne Pijters een Militair bevond welke op den 16e juni bij Nivelle 

geblesseerd zoude zijn, en hij heeft gezegd genaamd te zijn Veen van der Folkert Pijtersenz. jaar 1815 (3) 

6254 151 

06-02-1815 

Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters), uitschot voor Grauwe Turf in 1805 aan de Blesbrug geleverd, 1e Hoofdstuk over 1810 en 

vroeger,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het 
voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10) 

6626 528 

16-04-1814 

Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters),. Schout van Wommels schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissaris 

Generaal van Vriesland dat hij de Kerkvoogden van Cubaart bij hem heeft verzogt enz. met de publieke verhuizing onder de 
Fransche dwingelandij enz. jaar 1814 (3) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Kleinsma J. W. 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  517-11, 45  

19-05-1840 

Kleinsma 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) 

8374 697/4 
16-07-1841 

Kleinsma Meine Jans---- Klaarmond Maria Wiebes gehuwd met Klijnsma Wiebe Mijnes te Echten zij verzekt kwijtschelding van de 
gevangenisstraf van haar neef Kleinsma Meine Jans enz. enz. jaar 1841 (5) 

3288 1-XIX 

07-09-1850 

Kleinsma P. A. staat in een lijst van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept 

worde enz. jaar 1833 (3)  (dossier 11) 

6834 7-A blz. 2 
18-02-1824 

Kleinsma Pieter A. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende 
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der 

kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer soms beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6 

8343  43/6-15/33 

14-01-1841 

Kleinsma weduwe T. Broodbakkersche te Munnekeburen,   Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der 

plaatselijke belastingen , jaar 1841 (2) 

6838 3-A 

29-03-1824 

Kleinstra Andries Jans te Oudehorne verzoekt om kwijtschelding van en boete van 25 gulden,  betreffende memorie van aangifte van 

de nalatenschap van Eeuwes Roel te Heerenveen overleden 24 –10-1810, en Oebeles Feikjen overleden 09-03-1823 (3) jaar 1824 

6834 7-A 

20-02-1824 

Kleinstra Andries Jans, Huisman te Oudehorne  betreft de nalatenschap van  Eeuwes Roel in leven Schoenmaker te Heerenveen 

betreft een proces verbaal wegens het niet op tijd aanmelden enz. jaar 1824 (4) 

6393 134 

28-02-1815 

Kleinstra Foppe Alberts 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) 

6833 14-A, 7 
12-02-1824 

Kleinstra J. G. 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Kleinstra Jacob,  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) 

6870 18-03-1825 

11/2-A  

Kleinstra S. te Augustinusga 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) 



6098 855 

06-09-1823    

Kleinstra Siebe Hendriks te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  

bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. 

enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6) 

8225  1245-8b   41-
50 

07-12-1839 

Kleinstra Sjoerd Wietzes 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) 

6259 759 
24-07-1815 

Kleinstra Sybe Hendriks 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) 

8112 945-10 
25-09-1838 

Kleinstro Frans Syqes, Korporaal 8e afdeling Infanterie  *  09-03-1813 Augustinusga,  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) 

6243 191-24? 

06-03-1814 

Kleinvogel W. 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Kleisma Bernardus 66 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) 

6830 15-A_c 
17-01-1824 

Kleisma Cornelis Lykles te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in boete 
vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar 1824 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Kleisma Jelle Lijckles 56 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) 

6382 20 nr. 260 

29-03-1814 

Kleisma Jelle Niekles plaatsvervanger van Nijenhuis Jelle Hendr’s staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering 

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

8285 615-2, 27,3 
19-06-1840 

Kleisma K. L.  te Oosterwolde 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) 

8285 615-2, 27,2 
19-06-1840 

Kleisma K. L. te Appelscha 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) 

8285 615-2, 27,2 

19-06-1840 

Kleisma K. L. te Oosterwolde 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 

Kleisma K. L. te Oosterwolde, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8386 949/27 

20-09-1841 

Kleisma K. L. te Oosterwolde, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8386 949/27 

20-09-1841 

Kleisma K. L. te Oosterwolde, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. 

Jaar 1841 (3) 

3579 51, 56, 57 

16-02-1843 

Kleisma Kornelis Lykles  te Gorredijk van  Veerschipper en varende van Gorredijk op Donkerbroek en Oosterwolde en Appelscha 

ook wordt genoemd Bosch  van der Tjeerk Jacobs omdat eerstgenoemde vind dat het verzoek van Bosch niet ingewilligd mag 

worden omdat hij enz. ook een ondertekende brief van Kleisma  omdat als het nieuwe beurtveer er komt het voor hem grote schade 
tot gevolgen heeft enz. jaar 1843 (10) 

3578 91 en 92 

12-08-1836  

 

Kleisma Kornelis Lykles Gorredijkvan beroep Veerschipper varende van Gorredijk op Dokerbroek, Oosterwolde en Appelscha 

vezoekt in een door hem ondertekende brief aan de vergadering om de sluiswachter van de vallaten te Lippenhuizen, Hemrik en 

Wijnjeterp de nodige orders te willen geven om hem wekelijks op Donderdag en Dinsdag op de eerste requestie voor het gewone 
schuitgeld enz. enz. jaar 1836 (6) 

8085 401/7, 190 

24-04-1838 

Kleisma Kornelis Oosterwolde Veerschipper, jaar 1838 

6424 609 
10-12-1817 

Kleisma Meindert K. 13 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) 

8197 701-16 

10-07-1839 

Kleisma S. F. hij bevind zich met verlof te Wildervank als Milicien der nationale Militie het betreft een uitbetaling aan hem enz. jaar 

1839 (6) 

6254 181 
21-02-1815 

Kleisra H. J., Hij tekent samen met de Substituut Schout en de andere Gemeenteraadsleden een stuk betreffende  een staat van 
achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

6256 338 

21-02-1815 

Kleistra  H. J. ondertekend een document als lid van de raad van Mildam betreffende crediteuren op de Staat der achterstallige 

schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8) 

6294 375-24 
17-05-1819 

Kleistra A. J.  Hij tekent mede het document genaamd , 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 (9) dossier (24) 



6293 220 

12-03-1819 

Kleistra A. J. in qlt als Pasterijvoogd 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) 

6091 111 
01-02-1823 

Kleistra Andries Jans Huisman te Oudehorne , Hij is lid van het collegien van Zetters  van Mildam enz. jaar 1823 (3) 

6078 95-26 

25-01-1822 

Kleistra Andries Jans Landeigenaar en Huisman te Oudehorne hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3) 

6100  1215-26 
29-11-1823 

Kleistra Andries Jans, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Mildam in 1823 die dat ook in 1824 
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6294 375-9, 17 

17-05-1819 

Kleistra Andries Jans.---- Siebenga Andries  Koopman in de Knijpe er wordt vermeld dat hij tegoed heeft  een somma van 

zevenhonderd en vijftig Guldens  wegens levering van Bouwmaterialen, 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 (12) dossier (24) 

9181 1645 
03-09-1915 

Kleistra Folkert,  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) 

9187 1114 

07-08-1918 

Kleistra Folkert, 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) 

9180 642 
07-04-1915 

Kleistra Folkert, 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) 

8383 874/9 no. 18 

04-09-1841 

Kleistra Rinze Tammes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van 

ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3) 

6840 36-A  
blz. 19 

22-04-1824 

Kleiterp  P. P. 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Kleiterp Aelte Hend’k 408 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 

7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en 

van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen 
welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Kleiterp Atse Hendriks * Hartum (Hantum)  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) 

6381 171-C   

22-03-1814 

Kleiterp Eelze Hend’ks---- Kooij v.d. Wijbe Lieuwes plaatsvervanger van Kleiterp Eelze Hend’ks, hij wordt vermeld op een lijst van 

personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Holwerd die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) 
(dossier 5) 

8308 1070-8 

408-450 
28-10-1840 

Kleiterp F. L. 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 

Kleiterp F. L. 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) 

6840 36-A  
blz. 45 

22-04-1824 

Kleiterp Feike J., wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd  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) 

6840 36-A  
blz. 19 

22-04-1824 

Kleiterp J. P. 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) 

3701 25-D 

nr. 8 

10-02-1842 

Kleiterp Jantje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel 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) 

3701 25-C 

07-02-1839 

Kleiterp Jantje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel 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) 

3699 A-25 
14-02-1834 

Kleiterp Jantje 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) 

3700 25-B 

08-02-1836 

Kleiterp Jantje Pieters, 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 1836 (6) 

3700 25-C 
04-02-1837 

Kleiterp Jantje Pieters, 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 (8) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 7>> 
17-09-1839 

Kleiterp K. K. te Raard 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) 

6840 36-A blz. 3 

22-04-1824 

Kleiterp K. P. de weduwe Boerin 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) 

6282 737-7 

07-07-1817 

Kleiterp Klaas P., Koopman te Mantgum met (26 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) 

6395 487-D 

16-05-1815 

Kleiterp Klaas Pieters---- Bakker G. M. (Geugjen Murray) Schout van de Gemeente Arum ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Kleiterp Klaas Pieters betreffende zijn requeste van betaling voor geleverd paard enz. jaar 1815 (2) 

6274 894 en 895 
15-10-1816  

Kleiterp Klaas Pieters paardekooper te Mantgum , dat hij voor het 3e regiment dragonders  welk te Leeuwarden enz. dat hij zal 
leveren 4 paarden voor een bedrag van enz. maar gecommiteerden en de schout van Arum hem maar ongeveer drie vierde heeft 

uitbetaald omdat 1van de paarden zou zijn overleden maar dat enz. jaar 1816 (6) 

6258 608 
19-06-1815 

Kleiterp Klaas Pieters,  Koopman te Mantgum hij heeft namens de gemeente Pingjum paarden geleverd voor het 2e en 3e Regiment 
Dragonders te Leeuwarden en hij wil nu wel betaling enz. enz. jaar 1815  (2) 

9185 1144 

05-09-1917 

Kleiterp Klaas, 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Kleiterp Luitjen K.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

8308 2086-11 

01-11-1840 

Kleiterp Luitsen K. 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) 

6070 424-17        
25-05-1821 

Kleiterp Luitzen 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) 

8374 691/12 
15-07-1841 

Kleiterp Luitzen K. Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van 
Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5) 

8285 623-21 

22-06-1840 

Kleiterp Luitzen Klazes te Mantgum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop 

van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

6840 36-A  
blz. 13 

22-04-1824 

Kleiterp P. HK. Boer 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 39 
20-09-1814 

Kleiterp P.? K. 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) 

6282 737-4 

07-07-1817 

Kleiterp Pieter K. , Boer 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 33-v 
17-07-1839 

Kleiterp Pieter K. te Jorwerd 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Kleiterp Rinke K., 153 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) 

6840 36-A  

blz. 44 

22-04-1824 

Kleiterp S. de weduwe geen bedrijf , 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) 

8356 315-4 

31-03-1841 

Kleiterp S. P.  en Wees van der G. Vleeschhouwers in Kompagnie wonende in wijk Letter L. no. 268 te Leeuwarden zijn bij Proces 

Verbaal van den 10e maart bekeurd wegens verzuim van aangifte in de Personele belasting eener vrouwelijk dienstbode genaamd 

Norberhuis Hinke  enz. en de bekeurders waren Eisma Warner en Haar van der Johannes Jakobus Halmmans verder een uitvoerig  
proces verbaal is aanwezig enz. jaar 1841 (10) 

8380 836-11 

24-08-1841 

Kleiterp S. P.---- Terguin J. O.  hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Executiekosten inzake Kleiterp S. P.enz. jaar 1841 (3) 

6864 29-C 
08-01-1825 

Kleiterp Sjoerd Luitjens,  Soldaat  8e afd. Nat. Inf. Res. Bat. Velof per 2 mei 1823 daarna boerenknecht wonende bij zijn ouders te 
Bozum, hij is overleden 1 januari 1825 Bozum jaar 1825 (2) 

6866 26-01-1825 

14-C 

Kleiterp Sjoerd Luitjes, Milicien behorende bij de reserve van 1823 te Groningen is overleden 1 Januari 1825 te Bozum jaar 1825 (1) 

8383 894/9 
09-09-1841 

 Kleiterp Sjouke Pieters en Wees van der Gerrit  Vleeschhouwers te Leeuwarden een dossier met processtukken, een procesverbaal 
wegens op  5 maart 1841 slachten van een nuchter kalf enz. enz  en  tevens  aanwezig de Rolle van stukken en alle dossierstukken 

jaar 1841 (48) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 5-v 

17-07-1839 

Kleiterp. P. K. te Jorwerd 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) 

3701 24-C 

nrs. 1-10 
09-02-1839 

Kleizen Geertje Jacobs , 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) 

3701 24-D 

nrs 1-7 
08-02-1842 

Kleizen Geertje Jacobs 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) 

3700 24-A 

nrs. 12 - 21 
08-02-1835 

Kleizen Geertje Jacobs, 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 

Kleizen Geertje Jacobs, 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) 

3700 24-C 
nrs. 1 - 11 

05-02-1837 

Kleizen Jaccob Geerts kind van Kleizen Geertje Jacobs, 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) 

3700 24-A 

nrs. 12 - 21 
08-02-1835 

Kleizen Jacob Geerts kind van Kleizen Geertje Jacobs, 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) 

3701 24-C 

nrs. 1-10 
09-02-1839 

Kleizen Jacob Geerts kind van Kleizen Geertje Jacobs, 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) 

3701 1-C 

blz. 4 
01-03-1839 

Kleizen Jacob Geerts 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-C 

nrs. 1-10 

09-02-1839 

Kleizes Geertje Jacobs, 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-B 

nrs. 1 - 11 

03-02-1836 

Kleizes Geertje Jacobs, 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 

Kleizes Geertje Jacobs, 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) 

6258 627-5 
21-06-1815 

Kleizes Otte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 
tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde 

Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen 

gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

8106 150, 812/7 
18-08-1838 

Klerk de Kornelis Delfshaven en is in Amerika Zeeman, jaar 1838 

9414 186             

21-07-1914  

Klerk de Willem te Sloten (Fr), Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  

in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) 
dossier (8) 

6243 191-16 

06-03-1814 

Klerk de, 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) 

5986 249 

05-04-1814 

Klerk le ….?  te Katwijk staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. genaamd: Staat van 

Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en Geëmployeerden waartoe 
hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11) 

6013 399 

08-07-1816 

Klerk Pieter,  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) 

6680 418 blz. 3 
07-10-1818  

Kleszenaar C. H. te ’s Gravenhage, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent 

de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. 

jaar 1818 (8) dossier (14) 

8280 517-11, 21 

lijst 1 

19-05-1840 

Kleuwstra E. 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) 

6418 248-C 1e bat  

4e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Klevenkeuken W. 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) 

5673 

 

13 

15-06-1899 

Kleveringa M. te Niekerk , een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Koophandel V“ tot het Varen en  Sleepen in 

Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (1) 

5673 

 

109 

Blz.1 t/m 8 

05-02-1900    

Kleveringa M. te Niekerk , Koophandel V, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er 

vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd 

kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

5666  Jaar 1899 
akte 4 

Kleveringa Mint , Stoombootkaitein te Niekerk (Gr)  geeft door deze kennis  o.a. in een advertentie mede dat hij een dienst zal 
openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee tussen Niekerk en Leeuwardenmet de stoomboot “Koophandel”  ook worden 

vermeld de tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1898 (3) 

5666 4 

08-06-1899 

Kleveringa Mint Niekerk (Gr) Schip de Koophandel Dienst Niekerk Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

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

5673 

 

109 Blz. 

1 t/m 8, 36, 37 

14-03-1900 

Kleveringa….? Steenhuis P. en Hoogen van D, te Drachten ,Voorwaarts I en II,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van 

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

geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  briefje dat de boot thans in 
gebrik is bij K(C)leveringa en vaart van Nijkerk prov. Groningen naar Groningen en Leeuwarden enz. jaar 1900  (3) dossier(14) 

6047 379 

03-06-1819 

Klevvens van G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6278 195-7 
20-02-1817 

Klewits Simon, Onderwijzer der Jeugd 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) 



6028 827 

20-11-1817 

Kleyburg Ary 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 (3) 

6028 827 
20-11-1817 

Kleyn Aaltje 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) 

6028 827 

20-11-1817 

Kleyn Cornelis Klaasz 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) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Kleyn Dirk Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de 

verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend 
en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

6028 827 

20-11-1817 

Kleyn Jacob Cornelisz. 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) 

6028 827 

20-11-1817 

Kleyn Jan Koenraad 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) 

6385 40 

06-07-1814 

Kleyn Jan Theunis---- Houten van Hubert Aukes, hij is op de 5e bij het depot in Campen aangekomen maar dat Jong de Mazelis 

remplacant van Kleyn Jan Theunis van Terschelling niet is aangekomen idem zo met Oebles Wiebe enz. jaar 1814 (1) 

6028 827 

20-11-1817 

Kleyn Maarten Klaasz. 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) 

6028 827 

20-11-1817 

Kleyn Ysbrand Cornelisz 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) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Kleyne Tebrand Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot 

de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft 

verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

6034 398 

30-05-1818 

Kleynstra T. P. te Koudum 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) 

6026 595 
02-09-1817 

Kleywegt Jacob staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren 
en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van den Briel de heer Lit van 

H. te Geervliet  Jaar 1817 (4) 

6840 36-A  
blz. 49              

22-04-1824 

Klieuwstra Ernst D. zonder bedrijf , 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)                                                                                                                                      

6078 95-41 

25-01-1822 

Klifstra  Anne Jarigs te Scharl , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Stavoren 

enz. enz. jaar 1822 (3) 

6100  1215-38 

29-11-1823 

Klifstra A. J. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Stavoren 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. 40       

23-12-1822 

Klifstra Anne Jarigs te Scharl 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) 

6245 418 

23-05-1814 

Klifstra Anne Jarigs---- Trip Hendrik te Staveren,  Gemeente Ontvanger en de Veldwachter Heinsius Pieter Rommerts, betreft een 

Executie wegens de quoisatie van 1812 ten huize van Nop Broer Clazes en Klifstra Anne Jarigs beide huislieden te Scharl en 
geassisteerd met de Veldwachter te Warns Ruurdsma Anne Foppes en de Oud assistent Ysbrandy Ysbrand Durks waren zij ten elf 

uren in de Herberg de Witte Arend  te Stavoren vragende aan zijn meid waar Broer Clazes Nop  was  en kreeg ik ten antwoord dat hij 

in de schuur was  waarop Hylkema Lolle Rimmers enz .enz. deze kwam uit de schuur en mij tegenstand bood in mijn functie enz. 
enz. daarna naar het huis van Klifstra Anne Jarigs, maar zijn vrouw vertelde dat hij niet thuis was enz. enz. jaar 1814 (4) 

6623 166-167 

11-01-1814 

Klifstra Anne Jarigs, hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en Scharl Gemeente 

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

6248 689 
30-07-1814  

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

één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3) 

6038 716 

24-09-1818 

Klijn Cornelis 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 Dordrecht de heer Sterling H. U.,  jaar 1818 (3) 

6424 584 
02-12-1817 

Klijn de R. J. 8 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt 

Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

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

3622 B  Stuk 3 

29-11-1856 

Klijn de Wiebren Jaobs---- Jong de Klaas Wietzes te Raard hij is de hoogst biedende voor de pacht van de Hooge- of 

Klaarkampsterbrug over de Dokkumer Ee of Trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum met als borgen Klijn de Wiebren Jacobs te 

Raard en Minnema Simon Meinderts te Raard enz. jaar 1856 (5) 

6028 827 

20-11-1817 

Klijn Dirk Jansz 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) 

6393 134 
28-02-1815 

Klijn Fokke Sierds,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6038 716 

24-09-1818 

Klijn Jasper 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 Dordrecht de heer Sterling H. U.,  jaar 1818 (3) 

6028 827 

20-11-1817 

Klijne Cornelis Cornelisz. 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) 

8280 526-1, 39 

22-05-1840 

Klijnsma  Aale te Weststellingwerf 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 

Weststellingwerf 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, 39 

22-05-1840 

Klijnsma A. M.  te Echten 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 
Weststellingwerf 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) 

8285 615-2, 16 
19-06-1840 

Klijnsma A. M. & ?okte?  te Lemsterland 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) 

6100  1215-27 
29-11-1823 

Klijnsma A. M. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oosterzee 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 

Klijnsma A. M. de weduwe te Munnekeburen 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) 

6089 1194 blz. 27    

23-12-1822 

Klijnsma A. M. 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) 

8375 708-5_16a 
20-07-1841 

Klijnsma A. M. te Echten 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) 

8386 949/16 

20-09-1841 

Klijnsma A. M. te Echten, 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) 

8280 526-1, 24 

22-05-1840 

Klijnsma A. M. te Lemsterland 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 
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, 39 

22-05-1840 

Klijnsma Aale H. te Weststellingwerf 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 Weststellingwerf 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) 

6078 95-30 
25-01-1822 

Klijnsma Albert Meines ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Oosterzee enz. 
enz. jaar 1822 (3) 

9185 1472 

07-11-1917 

Klijnsma Catharinus, 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) 

6034 339 
09-05-1818 

Klijnsma F. P. Assesor van de Grieteny Wolvega zig op gisteren naar Oldebekoop begevende omdat de controleur weigerde de 
lijsten van stemgerechtigden af tegeven zonder toestemming van zijn Superieur enz. ondertekend door de Grietman van 

Stelllingwerf-Westeinde de heer Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) jaar 1818  (3)   

6100 1192-30 
26-11-1823 

Klijnsma F. P. en Heloma van (?) N. zij zijn als Schatters  over 1824 te Wolvega gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6256 394 

20-03-1815 

Klijnsma F. P. ondertekend een brief als volgt, de gewezen Baljuw benevens de leden van het gemeente bestuur van 

Weststellingwerf betreffende o.a. de agterstallige tractementen over de jaren 1808-1807-1808 welke uit gebrek aan fondsen niet voor 

de jaren 1810 en 1811 heeft kunnen worden betaald enz. jaar 1815 (7) 

6625 419 

25-03-1814 

Klijnsma F. P.---- Riesen van J. W. (Jan Willem) voorheen gefungeerd hebbende als adjunct Maire van de Gemeente Wolvega  

wordt voorgedragen in dit  door de Schout  Kleinsma (Klijnsma) F. P. (Foppe Pieters) aldaar  ondertekende brief aan de Heeren 

Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  voor de functie van  vervangende Schout bij diens afwezigheid enz. jaar 
1814 (1) 

6282 704 

19-07-1817 

Klijnsma F. P.---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman , een brief geschreven door het Grietenije bestuur van Stellingwerf 

Westeinde getekend door Klijnsma F. P. en Attema R. waarin zij schrijven dat  Vierssen van P. O tot eene billijke montant 

aangeslagen enz. enz. jaar 1817 (1) 

6082 453 

03-05-1822 

Klijnsma Foppe 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6v 
12-08-1839 

Klijnsma Jan Sints 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) 

8214  1024/19-b 

07-10-1839 

Klijnsma M. 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) 

6668 380 blz. 4 

04-10- 1817 

Klijnsma P. A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende 

op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort 
schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6643  753 3e blz. 

kolommen 

11-09-1815 

Klijnsma Pieter Alberts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 

vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) 

dossier (9) 

6252 1247 

23-12-1814 

Klijnsma S. Meines, Hij tekent een geschreven brief als Armvoogd van Delfstrahuizen samen met de Kerkvoogden  aan de 

Gouveneur van Friesland dat sinds de jaren 1656 en daarna tot de kerke hebben behoort  enz. enz. jaar 1814 (3) 



8383 874/9 no. 13 

04-09-1841 

Klijnsma Tjitses Pieters--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van 

ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (5) 

8383 891/19 

09-09-1841 

Klijnsma Tjitze Pieters onderwerp: Nationale Militie jaar 1841 (2) 

8374 697/4 
16-07-1841 

Klijnsma Wiebe Mijnes--- Klaarmond Maria Wiebes gehuwd met Klijnsma Wiebe Mijnes te Echten zij verzekt kwijtschelding van 
de gevsangenisstraf van haar neef Kleinsma Meine Jans enz. enz. jaar 1841 (5) 

6866 26-01-1825 

2-A 

Klijnsma Wybe Meines winkelier te Echten een procesverbaal opgemaakt door de commies Mulder Y. K. en de deurwaarder Vries 

de E. beide te Lemmer een bekeuring ter zake uitoefening van een patentpliftig beroep zonder deswegens aangifte te hebben gedaan 
de boete is vijftien guldens enz. jaar 1825 (2) 

9182 44 / 613 

30-12-1915 

Klijnstra A.  weduwe van Vos. M. te Jutrijp zij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar handtekening die geen 

bezwaar hebben tegen de volgende vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de 
bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

8308 1070-8 
623-665 

28-10-1840 

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

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

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 3 
27-08-1839 

Klijnstra F. J. te Tjerkgaast staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting 

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

6640   544,22 

15-06-1815 

Klijnstra Gerrit J. 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) 

6247 650 
09-07-1814  

Klijnstra H. ,  Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Langezwaag 
betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3) 

6845 32-A 

12-06-1824 

Klijnstra H. S. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9) 

6078 95-32 
25-01-1822 

Klijnstra Helmig Siezes te Langezwaag  staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Langezwaag enz. enz. jaar 1822 (4) 

6089 1194 blz. 29    

23-12-1822 

Klijnstra Helmig Siezes te Langezwaag 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  1215-29 
29-11-1823 

Klijnstra Helmig Siezes te Langezwaag, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langezwaag  in 1823 
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6860 11-A 

29-11-1824 

Klijnstra Helmig Siezes, onderwerp; verkoop van turf , waartegen Goinga van S. P Notaris te Heerenveen als opposant enz. jaar 1824 

(6) 

6633  1409 
10-11-1814 

Klijnstra J. P. ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de bezoldiging der Schoolonderwijzers en een brief ondertekend door Hijlekama van J. P?.  en Klijnstra J. 

P., Binkes Rintje, Wierstra Uilkie Luitjens, Baukema B. R?., Kamp v.d. Jan en Hoff v.d. L. G.  Leden van de Gemeenteraad van Balk 

dat hen o.a.medegedeeld zijnde dat de bezoldiging der Schoolonderwijzers betrekkelijk hun achterstallig Tractement onmogelijk enz. 
jaar 1814 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Klijnstra J. 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Klijnstra Jan P.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 
(3) 

6070 424-17>>        

25-05-1821 

Klijnstra Jan P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6046 328-30 

11-05-1819 

Klijnstra Jan Pieters 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) 

6247 643 

21-07-1814  

Klijnstra Jan Pieters,  Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Balk 

betreffende de belastingen enz. jaar 1814 (3) 

6093 339 

23-04-1823   

Klijnstra Jan Pieters,  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 

6060 480 

06-07-1820 

Klijnstra Jan Pieters, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6631 1147 

15-09-1814 

Klijnstra Jan Pijters---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente balk ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  dat de Kerkenraad van, en geassumeerden (waaronder de Municipale Raden Klijnstra Jan Pijters en 
Wierstra Uilke Luitjens) uit de Hervormden je Harig medegedeeld hebben dat enz.  en de verkoop van  Greidland  onder Westhem 

tot Petri 1815 bij Bonnes Klaas tevens een verklaring van Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. Predikant der hervormden te Harich dat hij 

verklaard  dat het Greidland verhuurd aan Bonnes Klaas en een Huis staande enz.  en een primitive inschrijving dat de Hoog 
weledele vrouwe Lijnden van F. G. C. Douariere Rengers enz. jaar 1814 (4) 

6256 396                     

23-03-1815 

Klijnstra Jan Pijtters , Huisman en Veenbaas te Harich, Onderwerp: een gevorderde boete  van vier honderd gulden, wegens het niet 

voldaan hebben van de plaatselijke belasting, van het slachten van enige varkens enz  enz. jaar 1815 

6264 1122 

22-11-1815 

Klijnstra Jan Pijtters wonende te Harich , daar hij aan de ontvanger van deze gemeente betaald heeft een boete f.100 van enz. 

enz.wegens het niet aangeven van geslachte varkens enz. enz. jaar 1815 (1) 

6254 101 

14-01-1815 

Klijnstra Jasn Pieters, Huisman en Veenbaas te Harich  Gemeente Balk , een door hem geschreven brief en ondertekend  dat hij 

wordt aangesproken voor een boete van 400 guldens , de waarde van 4 varkens welke door hem in de maand Novemeber 1814 
zonder geslagt te hebben enz. enz. tevens een verklaring geschreven en getekend door Boersma Jelle Boukes Arbeider, Duyker 

Luijkes Gerrijts Turfmaker, en Kool  Luijkes allen te Oudega die verklaren dat zij Klijnstra Jans Pieters  geduurende de maand  

November 1814 in zijne Turfgravery heeft opgehouden  en zij dit onder eede willen bevestigen jaar 1815 (4) 



6392 100 + 101 

10-02-1815 

Klijnstra Lucas Sijmens---- Feddema Fedde Jentjes en Klijnstra Lucas Sijmens respectivelijk Kapitein en 2e Luitenant bij de 4e 

Comp.  1ste Batt.  Landstorm Arr. Heerenveen geemplaceert te Sint Johannesga  hebben zich bij requeste aan de Gouverneur 

geadresseerd teneinde hun ontslag te mogen bekomen enz. jaar 1815 (3) 

6392 88 + 120 
02-02-1815 

Klijnstra Lucas Sijmens van beroep Veenbaas wonende te Sint Johannesga  in een door hem ondertekend request aan de gouverneur, 
dat hij bij den Landstorm van Sint Johannesga bij de 4e Comp. van het 1e Batt. Is benoemd als 2e luitenant maar dat vanbwege zijn 

kostwinning waaraan hij verknogt is verzoekt hij daarvan  ontslagen te worden enz. jaar 1815 (5) 

6393 158 + 194 

10-03-1815 

Klijnstra Lucas Sijmens---- Wal de Jan Meines eerste Luitenant wil als zodanig blijven Continueeren daarom wordt voorgesteld om 

tot Kapitein van de 4e Comp. te benoemen  de Sergeant Majoor Visser Jan Pieters en tot 2e Luitenant in stede van Klijnstra Lucas 
Sijmens de Sergeant Glee de Gerrit Hendriks enz. jaar 1815 (2) 

6870 18-03-1825 

11/3-A  

Klijnstra Sijbe te Augustinusga hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Bergum 

jaar 1825 (3) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Klijnxsma Foppe Pieters te Weststellingwerf, 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) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Klijs Rommert Hendriks hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, 

Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der 

Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee 
verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier 

welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als 

Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Klijsma Bernardus Karstes 458 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Klijstra J. Ates 316 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 

kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van 

de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke 
de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Klijstra Jan Andries 126 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 255-BB 

01-06-1817 

Klijtsma Meindert Karstes 146 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) 

6101 1300 

13-12-1823 

Klimmeboom G. F. ---- Schiere J. C. Hij reclameert tegen ontlasting van belope de hoofdsom enz. enz. wordt ook in genoemd  voor 

een nieuwe taxatie Controle Sneek: Rivier J., Bloemsma Y. K. , Kuipers J. D.  , Bleeker N. W., Vries de J., Klimmeboom G. F. te 

Franeker  nz. Enz. jaar 1823 (2) 

9134 1081-12 
21-05-1883 

Klimmerboom Fokke te Franeker; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

9465 Deel 2, 94 

05-12-1866 

Klimpena van Klaas Jans te Beetsterzwaag, Beurt en Veerdienst van Smalle Ee 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 1843 (8).   

6034 398 

30-05-1818 

Klimstra D. te Anjum 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 5>> 

17-09-1839 

Klimstra T. P. te Lioessens 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) 

8220   1137/9  
blz. 1 

06-11-1839 

Klimstra Taeke F. 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) 

6870 15-03-1825 

34-C  

Klingen Franciscus 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) 

6422 458 3e 
Bataillon 

06-10-1817 

Klingen van Franciskus 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) 

6869 01-03-1825 
18-A-4+5 en 

18-8-A 

Klingsted Magnus Kapitein van het verongelukte schip de Planeten staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de 
gemeente Ameland van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben plaats 

gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (7) dossier (+8) 

6859 7-A 
13-11-1824 

Klingsted Magnus Verongelukt schip Kapitein p de Planeten, jaar 1824  (9) 

6631  1114 

4e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Klink Watze  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) 

8381 841/5 

26-08-1841 

Klinkenbosch Johanna----- Eck van Hendrikus en zijn huisvrouw Klinkenbosch Johanna (beide overleden)  is hun zoon Eck van 

Wilhelmus Nicolaas Servasius zig thans bevindende in in de My van Weldadigheid en wees is geworden  en na de voogd te hebben 
gehoord enz. jaar 1841 (1) 



6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Klinkenvan Alle, 253 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) 

6418 248-DD  

3e Comp. 

2e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Klinker Paulus W. 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) 

6386 26 

18-08-1814 

Klinkert Jan Willem zoon van Klinkert Willem en Caspers Trijntje wordt vermeld als Remplaçant van Jans Sjouke wonende te 

Mantgum op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie 
Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van 

dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Klinkert P. W. 573  is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 
kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van 

de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke 

de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Klinkert Paulus Willems 204 Oosterend 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) 

6422 458 1e 

Bataillon 

06-10-1817 

Klinkert Paulus Willems 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Klinkert Paulus, 263 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) 

6418 248-C 1e bat  

9e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Klinkert Poulus W. * 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) 

6386 26 
18-08-1814 

Klinkert Willem---- Klinkert Jan Willem zoon van Klinkert Willem en Caspers Trijntje wordt vermeld als Remplaçant van Jans 
Sjouke wonende te Mantgum op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon 

Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking 

van dienst te zijn. Jaar 1814 (3) 

6418 248-b 1e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Klinkert? Paulus Willem 204 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) 

6244 314 

14-04-1814 

Klinkham(er) Johannes Jacobs Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als 

onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het 

vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 
1814 (4) 

6035 436 

12-06-1818 

Klinkhamer & zoon J. de weduwe,   hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1) 

6254 183 
20-02-1815 

Klinkhamer …. Ontvangt betaling voor 4 trommen enz. enz. , Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds der 
onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2) 

6258 603 

20-06-1815 

Klinkhamer ….?  In vermindering aan hem betaald wegens geleverde Trommels enz., Vermeld op de Staat van Begroting  voor 

onderhoud van gebouwen te Metslawier  en gedane uitgaven enz. enz.  jaar 1815 (2) 

6258 643-2, 4 
28-06-1815 

Klinkhamer ….? de weduwe te Leeuwarden, het betreft een staat van gedane betalingen uit het fonds onvoorziene uitgaven over den 
dienst van 1814 enz. jaar 1815 (7) 

6258 643-2 

28-06-1815 

Klinkhamer ….? de weduwe 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) 

6268 
 

326   
13-04-1816 

Klinkhamer ….? hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen  
over het jaar 1813  en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der S. 

R., Kuperus F. P.  Jaar 1816 (7) 

6269 
 

397 
04-05-1816 

Klinkhamer ….? hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen  
over het jaar 1813  en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der S. 

R., Kuperus F. P.  Jaar 1816 (7) 

9725 Deel 2  

16-02-1882 

Klinkhamer ….? Schiermonnikoog Gezagvoerder Maasnimph 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 1882 (2) 

6255 300- 2 

24-03-1815 

Klinkhamer ….? Te Leeuwarden is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. 

jaar 1815  (3) 

6255 300-3 

24-03-1815 

Klinkhamer ….? Te Leeuwarden wegens geleverde Trommen en Pijperbussen is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: 

Staat wegens betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den 

Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3) 

6261 888 
09-09-1815 

Klinkhamer ….? 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) 

6251 1055 

02-11-1814 

Klinkhamer Beerend Johannes , Hij is ontboden op 1 Nov. 1814  door de schout van Holwert Bierma H. J. (Hessel Idses) om met het 

boek te komen ten huize van de secretaris Stelwagen D. maar hij is niet gekomen  Klinkhamer Beerend Johannes , vertelde later dat 
hij het boek niet had en het bij zijn vader te Oude Bildzijl was maar dit is ongeloofwaardig  en de secretaris Stelwagen D. is gegaan 



naar Tasman Johannes Horlogemaker te Holwert die het uurwerk der toren in 1811 heeft gerepareerd om van hem te vernemen wat  

Klinkhamer Beerend Johannes in die tijd nog Smid enz. enz. jaar 1814 (2) 

6250 1001          

20-10-1814  

Klinkhamer Berend Johannes , hij schrijft een brief en ondertekend deze met als tekst: voorheen Meester Grofsmid  en thans 

Voorman te Holwert dat hij ten laste van het dorp Holwert ene reening heeft wegens geleverde IJzerwaren aan de Armenhuizen  
groot fl… enz. enz.  hij had al betaling verzogt aan de overleden Maire Bokma B. D. (Bokke Dirks) overleden 18-05-1813 Holwert  

maar dat is niet geschied hij voegt de rekeningen bij enz. enz. jaar 1814 (6) 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Klinkhamer Berend te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van over voorgaande jaren  

benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

6290 797 

22-09-1818 

Klinkhamer Berent J. terugzending van zijn request, waarin o.a. vermeld dat de Armvoogden van Holwert wel bereid zijn hem te 

betalen enz.  jaar 1818 (1) 

6261 899-6 

18-09-1815 

Klinkhamer de J. de weduwe  te Leeuwarden 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) 

5984 103 

08-02-1814 

Klinkhamer J. .---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te 

Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat 
alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10) 

6259 759 

24-07-1815 

Klinkhamer J. A. te Leeuwarden 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) 

6258 577-4 

13-06-1815 

Klinkhamer J. Boer de A. H., 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  van onvoorziene uitgaven ten 

laste van de Gemeente Sexbierum over 1811 enz. jaar 1815 (4) 

6261 899-8 

18-09-1815 

Klinkhamer J. de weduwe te Leeuwarden 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) 

6254 103 
22-01-1815 

Klinkhamer J. De weduwe wegens 6 Trommels enz., Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van 
onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Klinkhamer J. O?. 31 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) 

6622 2048 

04-12-1813 

Klinkhamer J. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis 

van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane 
reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 

6622 2048 

04-12-1813 

Klinkhamer J. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis 

van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e  Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, 
gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 

6253 96 

25-01-1815 

Klinkhamer J. voor 2 Trommen , Wordt vermeld op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814  op 

de begrooting van den Gemeente   Huizum enz. jaar 1815 (4) 

6258 577-4 
13-06-1815 

Klinkhamer J. voor 4 Trommen, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm in de 
gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4) 

6253 66 

16-01-1815 

Klinkhamer J. voor Bandeliers, Vermeld op een document genaamd  Staat van uitgaven gedaan op de  van post  onvoorziene 

uitgaven  bestemd over de jare 1814  Gemeente Wirdum enz. enz. jaar 1814  (3) 

6255 257 
14-03-1815 

Klinkhamer J. wordt betaald voor het leveren van Trommen en Bussen der Fluiten,  hij komt voor op een document gedetailleerde 
opgaven die door de Schout van Marssum gedaane uitgaven enz. enz. jaar 1815 (2) 

6258 574 

07-06-1815 

Klinkhamer J., 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineellen 

26-03-1824 

Klinkhamer Jacob O., 158 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 1 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Klinkhamer Jacob O., 242 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 

Klinkhamer Jacob O., 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 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) 

6263 1117 

23-11-1815 

Klinkhamer Jacobus  te Leeuwarden,  zijn rekening wordt betaald en hij wordt vermeld op een Staat van Patentien  tot betalingen 

enz.  met de verme3lding van de geleverde waar/diensten enz. jaar 1815 (4) 

6264 1126 
15-11-1815 

Klinkhamer Jacobus ,  vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente Makkum met hett 
bedrag dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3) 

6253 92 

23-01-1815 

Klinkhamer Jacobus te Leeuwarden  wegens Trommen met Oranje kwastjes enz. , Komt voor als crediteur voor op Specifiqu staat 

van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Almenum  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5) 

6259 754-2 

21-07-1815 

Klinkhamer Jacobus te Leeuwarden heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  van  de 

gemeente Balk en wordt vermeld op een Staat van posten welken aan den Heer Gouveneur in de Povintie Vriesland worden 

geproponeerd om uit de post van onvoorziene uitgaven van de staat der begrooting over 1814 van de Gemeente Balk te worden 
voldaan enz. jaar 1815 (4) 

6259 739 

21-07-1815 

Klinkhamer Jacobus voor leveren van Trommen  en wordt daarvoor betaald  uit de kas van onvoorziene uitgaven van de Gemeente 

Burum over den jare 1814 , jaar 1815 (2) 



6254 144 

04-02-1815 

Klinkhamer Jacobus wegens leverantie van 2 trommels Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te doene 

uitgaven van  de Gemeente Oudega enz. Jaar 1815 (3) 

6250 985 

20-10-1814  

Klinkhamer Jacobus, Hij wordt vermeld op een staat van rekeningen aan de stad Leeuwarden met geleverde goederen/diensten en het 

te ontvangen bedrag enz. jaar 1814 (2) 

6251 1061 
07-09 -1814 

Klinkhamer T. , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van 
de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13) 

6865 1-C no. 44 

24-01-1825 

Klinkhamer Wyger Berends, 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  

16-07-1887 

Klip ….? Ameland Kapitein op de Johanna 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 1887 (2) 

9725 Deel 2  

02-08-1884 

Klip ….? Kapitein op de Bertha 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 1884 (2) 

6423 541G 

25-10-1817 

Klip Gerrit Jansen---- Klip Tjerk Gerits * 12-07-1795 z.v. Klip Gerrit Jansen en Tjerks Trijntje 10 is zijn volgnummer, hij staat 

vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6424 609 

10-12-1817 

Klip I?. G. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3) 

9191 675 

01-06-1920 

Klip Reinder, Zeeman (Hofmeester) te Holwerd? , hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van Veldwachter te 

Nes (Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt gevraagd. Jaar 1920 (2) 

9126 1043-3 
1879/1880 

Klip Sietje Gerrits te Ballum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6423 541G 

25-10-1817 

Klip Tjerk Gerits * 12-07-1795 z.v. Klip Gerrit Jansen en Tjerks Trijntje 10 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door 

Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke 

van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 
06-02-1824 

Klippink T. te Broek in Waterland, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 12 

06-02-1824 

Klippink T. te Broek in Waterland, 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 

8355 294-33 

26-03-1841 

Klis van der Willem, Matroos 3e Klasse Zr. Ms. Wachtschip Kenau Hasselaar *  21-01-1820 ’s Gravenland,  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) 

6016 707 
21-11-1816 

Kliver Tijmon H. , 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) 

8033 1276-14 
27-06-1838 

Kloek Jacobus ,  Fuselier 13e afdeeling infanterie * 03-06-1817 Leijden,  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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Kloek Jannetje, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6383 55 
02-04-1814 

Kloek Z. ?. A. te Beetsterzwaag, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden 
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement 

Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6843 20-A 

Bladzijde 8 
21-05-1824 

Kloek Z. v A.---- Eysinga B. R.  verhuurder en Kloek Z. v A. en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van 

de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van 
Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

6843 20-A 

Bladzijde 6 
21-05-1824 

Kloek Z. v A. te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de 

waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 
1824. (9) dossier (16) 

5993 958-C/2 

26-11-1814 

Kloekman W. Hijlkes van het Blokhuis gehaald en naar het Hof van Assises gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren 

der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6) 

8257  69/6 
20-01-1840 

Kloekman W. ----Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt door 
Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan   gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek 

zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan 

eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door de 
commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan  Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof  L., Meter P., Wijbinga H., Schaaf 

v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten  en Jonkman A. te Noordwolde,  enz. jaar 1840  (5)  dossier (26) 



5997 307 

31-03-1815 

Kloekman Watze Hylkes 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    159 

6671 54 deel 2 
blz. 7 

22-01-1818 

Kloes van der R. te Vuren en Dalem Gecommiteerde 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) 

6671 54 blz. 12 
22-01-1818 

Kloes van der R. te Vuren en Dalen Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is 

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

6648 66 blz. 6 
14-02-1816 

Kloes van der R. te Vuren en Dalen, 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) 

8386 949/36 
20-09-1841 

Kloet v.d. S. J. te Garijp,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel 
als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9184 127 

25-01-1917 

Kloet van der A.J. .,------- Kloet van der J. J., Kloet van der J. D., Kloet van der S.J., Kloet van der A.J. een handgeschreven brief met 

hun handtekening verzoeken vergunning tot slootdemping op hun in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Roordahuizum 

enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10) 

9184 127 

25-01-1917 

Kloet van der J. D.,------- Kloet van der J. J., Kloet van der J. D., Kloet van der S.J., Kloet van der A.J. een handgeschreven brief met 

hun handtekening verzoeken vergunning tot slootdemping op hun in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Roordahuizum 

enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10) 

9184 127 
25-01-1917 

Kloet van der J. J., Kloet van der J. D., Kloet van der S.J., Kloet van der A.J. een handgeschreven brief met hun handtekening 
verzoeken vergunning tot slootdemping op hun in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Roordahuizum enz. enz.   , met 

een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10) 

9184 127 
25-01-1917 

Kloet van der S.J., .,------- Kloet van der J. J., Kloet van der J. D., Kloet van der S.J., Kloet van der A.J. een handgeschreven brief met 
hun handtekening verzoeken vergunning tot slootdemping op hun in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Roordahuizum 

enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10) 

9180 42 

07-01-1915 

Kloetstra Marten Sjoukes,  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) 

6026 649 

23-09-1817 

Klok B. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Klok Dooitze 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) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Klok Dooitze Wytzes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon 

uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en 
woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

9181 1751 

06-10-1915 

Klok Fokke,  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) 

8224 1216-14, 3 
29-11-1839 

Klok Jacob Annes, 42 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) 

6833 14-A, 10 

12-02-1824 

Klok v.d. G. W. 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) 

8225  1252-14   09-
12-1839 

Klok van der 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Klok van der Harmen Jacobs 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) 

8257  69/20, 2 
nummer 76 

20-01-1840 

Klok van der Jeep J. 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) 

3700 37-B 

04-02-1836 

Klok van der Jinke Wilts, 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 

Klok van der Jinke Wilts, 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Klokgieter Jan Joh’s s 137 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden 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 (5) 

6417 211 

15-05-1817 

Klokgieter Jan Johan’s 30 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) 

6855 11-A 
08-10-1824 

Klokgieter Johannes, een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met 
Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 



6865 19-A 

14-01-1825 

Klokgieter Johannes, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijee en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 

(4)rden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  

jaar 1825 (4) 

6864 8-A 
10-01-1825 

Klokgieter Joseph hij is knecht van de cipier in de gevangenis van Leeuwarden en hij heeft zich op een zeer onbehoorlijke wijze 
gedragen en afgelopen week  week weer klachten over hem, er wordt een onderzoek ingesteld jaar 1825 (4)  

6086 867, 1, 7, 8 

17-09-1822 

Klokgieter Joseph Johannes 25 jaar oud Knecht in het Blokhuis te Leeuwarden,  komt voor in een document met 7 kolommen met 

veel info,  van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en 

geemployeerden enz. enz. jaar 1822 (6) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Klokgieter Joseph, 259 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Klomoma Sytze Y., 96 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) 

6070 424-16         
25-05-1821 

Klomp 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) 

6095 488 
10-06-1823   

Klomp A.---- 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Klomp Auke  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6096 579 

01-07-1823   

Klomp Auke 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 reeds ver 

gevorderde jaren daarvoor moet bedanken enz. jaar 1823 (1) 

6631 1151 
07-09-1814 

Klomp Auke 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 de en 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) 

6669 415-a 
22-10-1817 

Klomp Auke Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige 
met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de 

Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6625 429 

28-03-1814 

Klomp Auke 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) 

6646  957 lijst 1 
20-12-1815 

Klomp Auke wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, 
Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te 

Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Klomp Berend 127 Nijeveen 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) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Klomp Hans Albert, Franeker 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) 

6631 1151 

07-09-1814 

Klomp Heere 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) 

8257  69/20, 1 
nummer 63 

20-01-1840 

Klomp Hendrik J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 

1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of 

hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

8280 517-11,  

34-36 

19-05-1840 

Klomp J. T. te Sint Johannisga 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) 

8280 517-11,  

34-36 

19-05-1840 

Klomp P. T. te Sint Johannisga 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 16 
20-01-1840 

Klomp Pieter Thomens te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 82 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 enz. jaar jaar 

1840 (6) 

6381 175 
16-03-1814 

Klomp R. ….?, hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving van de Heeren Commissarissen 
Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als Particulieren enz. jaar 1814 (2) 

6834 27-A 

23-02-1824 

Klomp Tiemen Jans  en Wilde de Harmen H. een aantekening betreffende twee staten van Repartitie enz. jaar 1824 (3) 

6834 18-A 
13-02-1824 

Klomp Tiemen Jans  te St. Johannesga, een procesverbaal wegens een door hem nieuw uitgehaald  en in gebruik gesteld het vaartuig 
enz. jaar 1824 (3) 



6850 41-A  

04-08-1824 

Klomp Tiemen Jans te Nieuwe Horne een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring  jar 1824 (5) 

9181 1413 

06-08-1915 

Klomp Uilke,  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) 

9181 
 

2129 
10-12-1915 

Klompe A. J., ------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd  de landbouwers.  Vogel de J.,  te 
Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst  Serle van der, Bliek A. te 

Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz.  te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13) 

6683 2 deel 1 
Blz. 7 

04-01-1819 

Klompenhouwer J. Ouderling te Brielle tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid 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 blz. 14 

22-01-1818 

Klompenhouwer J. te Brielle Ouderling Classis van Brielle 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. 9 

22-01-1818 

Klompenhouwer J. te Brielle Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Ouderling wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde 
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 

Blz. 10 
04-01-1819 

Klompenhouwer J. te Brielle 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. 2 

16-01-1822 

Klompenhouwer P. te Brielle wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 

(43) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 6 

06-02-1824 

Klompenhouwer P. te Brielle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie 

tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) 

dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 10 

06-02-1824 

Klompenhouwer P. te brielle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie 

tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) 

dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

2 

16-01-1822 

Klompenhouwer P. te Brielle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 

Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier 

(43) 

5667 Jaar 1879 
akte 16 

Klompenmaker Hendrik---- Rinkes Inne Jans te Joure heeft zig via notarieele akte voor de naleving der verpligtingen enz.  bij de 
Notaris Munnik Johannes Hermanus David (met een mooi gaaf rood lakzegel van de Notaris)  zig als borg voor fl. 400.=  verbonden 

van  Tieleman Wiebe betreft de stoombootdienst Joure-Heeg-Lemmer  en Oosterzee of Echten en Sneek v.v. enop Balk wegens 

uitbreiding van de dienst enz. als getuigen treden op Keverling Albertus Sijbrandus wethouder der gemeente Haskerland en Veen van 
der Wietze Benedictus secretaris bij het bestuur van de gemeente wonende beide te Joure, Dijk van Meine Sijbrens Congierge en 

Klompenmaker Hendrik Veldwachter enz.  jaar 1879  (7) 

5667 27 

03-10-1879 

Klompenmaker Hendrik Veldwachter te Joure Getuige bij Notariele akte Vergunning verleend tot het uitvoeren van……, Dossier (7) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Klompmaker Albert T. 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) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Klompmaker Albert T. 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 79 
20-01-1840 

Klompmaker Cornelis Thijsses 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) 

9921 16 

19-10-1882 

Klompmaker Hendrik Pieters Veldwachter te Joure 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) 

6273 803-4 
17-09-1816 

Klompmaker Ids Pieters Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 
jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753 

4e blz. van 
kolommen 

11-09-1815 

Klompmaker Ids Pieters staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske 

tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 
(5) dossier (9) 

6668 380 blz. 4 

04-10- 1817 

Klompmaker J. P. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske 
welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) 

dossier (8) 

6668 380 blz. 6 
04-10- 1817 

Klompmaker J. P. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske 



welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) 

dossier (8) 

8197 701-11 

10-07-1839 

Klompmaker J. P. te Oude Haske het betreft zijn request aan Z.M. voor een tegemoed koming wegens het verlies van zijn drie koeien 

welke aan een ziekte zijn gestorven enz. jaar 1839 (4) 

6273 803-6 
17-09-1816 

Klompmaker Jan Pieters Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 
jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6392 108 

17-02-1815 

Klompmaker Jan Pieters Sergeant bij de 6e Comp. wordt voorgedragen voor een functie in de Krijgsraad van  het 4e en 5e Comp. 

van het  6e Batt. Landstorm in het Arr. Heerenveen i.p.v. Wit de R. J.  thans 1e Luitenant  enz jaar 1815 (3). 

6643  753 
3e blz. van 

kolommen 

11-09-1815 

Klompmaker Jan Pieters staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske 
tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 

(5) dossier (9) 

9921 16 

30-10-1882 

Klompmaker Johannes Jans Oude Haske Veldwachter te Haskerland aldaar 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) 

6668 380 blz. 4 

04-10- 1817 

Klompmaker P. T. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske 

welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) 
dossier (8) 

8257  69/20, 3 

nummer 56 

20-01-1840 

Klompmaker Pieter Idzes 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) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Klompmaker Pieter 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) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Klompmaker Pieter 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 

Klompmaker Pieter Thijs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 

jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753 
3e blz. van 

kolommen 

11-09-1815 

Klompmaker Pieter Thijs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske 
tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 

(5) dossier (9) 

8257  69/20, 3 

nummer 75 

20-01-1840 

Klompmaker Pieter Thijs 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 76 

20-01-1840 

Klompmaker Thijs P. de weduwe 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) 

6273 803-5 
17-09-1816 

Klompmaker Tijs Pieters Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 
jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). jaar 1816 (9) 

6028 827 

20-11-1817 

Klomps Hendrik staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren 

en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Alkmaar de heer Z. van 
Foreest  Jaar 1817 (3) 

8285 615-2, 8-1 

19-06-1840 

Klompstra ….? te Veenwouden 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) 

9725 Deel 2  

Blz.31 

00-00-1881 

Klontje A. ,  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 Zee- miliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.39 

00-00-1882 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.36 

00-00-1881 

Klontje Albert,  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 1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.47 
00-00-1883 

Klontje Albert,  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 1883 (2) 

7977 158-13 

14-02-1837 

Klontje Drieuwes Douwes, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van 

enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6) 

6423 541D 
17-10-1817 

Klontje Drieves Douwes---- Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door 
Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke 
van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

8096 626/20 

260 nr.59 

28-06-1838 

Klontje Drieves Kapitein op de Meinsma, jaar 1838 

6423 541D 

17-10-1817 

Klontje Hend. Drieves * 19-02-1794 z.v. Klontje Drieves Douwes en Hitman Latje Teunis is zijn volgnummer, hij staat vermeld in 

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



aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen 

aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6668 380 blz. 6 

04-10- 1817 

Kloo J. T.  staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op 

de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort 
schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6668 380 blz. 2 

04-10- 1817 

Kloo T. J. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de 

Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort 

schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

8285 615-2, 21 

19-06-1840 

Kloos zegge Rost E. A. te Groningen 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 

Kollumerland 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) 

6252 1146 

28-11-1814 

Kloosten van ’t Jan Martens de weduwe wonende op Ritzumazijl en gebruikster van 6 pondematen en 56 roeden Greide behoren, 

Onderwerp Huurregt enz. jaar 1814 (2) 

9181 1413 
06-08-1915 

Klooster Albert,  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) 

9187 890 

04-07-1918 

Klooster Albert,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) 

6382 113 
08-04-1814 

Klooster Anne Yjes---- Klooster Ye Luwes hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie, maar dat hij 
niet te Hallum woont en geboren is te Schiermonnikoog hebbende een broeder met de naam Klooster Anne Yjes te Dockum en 

volgens onze naspeuringen zou hij zig bevinden te Stiens en wel voornamelijk bij Roorda Tjakele Tjerks enz. jaar 1814 (2) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.  11>> 

27-08-1839 

Klooster C. S. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting 

of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 

1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8386 949/27 
20-09-1841 

Klooster D. te Donkerbroek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 

(3) 

3581 19, 20, 20-A 
10-06-1848 

Klooster F. J., Koopman 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Klooster H. F. te Augustinusga 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) 

8280 517-11,  

34-35,  
39-40 

19-05-1840 

Klooster H. 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 Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 

namen (69) 

6644  799  

nrs.75-103 

25-09-1815 

Klooster Hendrik Jannes te Oldeberkoop 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 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) 

6381 171-B   

22-03-1814 

Klooster IJe Lieuwes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

Hallum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6632 1276  
2e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Klooster Ije Lieuwes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en 
Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat 

betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

3581 19, 20, 20-A 
10-06-1848 

Klooster Jochem J. , Koopman en Winkelier 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Klooster Lubbert Hend’k 87 is zijn volgnummer en Oosterwolde 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Klooster Pieter 25 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Klooster R. H.  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 

Klooster R. H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de 
beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Klooster R. 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 424-17        

25-05-1821 

Klooster R. 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) 

6661 126 blz. 5 
26-02-1817 

Klooster v. Ate Rentenier, 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) 

6661 126 blz. 7 

26-02-1817 

Klooster v. Reinje Hendriks Landbouwer, 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) 

6633 1384 

ingebonden 
tussen 1377 

en 1378 

24-10-1814 

Klooster van R. H. ---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) Diakenen en 

Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden  de weduwe en kinderen van Clases Jan maar dat zij van de 
Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases  zig  van meet af aan te Gerkesklooster zig heeft opgehouden 

en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft verwekt enz. verder een verklaringe  ondertekend door 

Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen nooit een enz. en zijn  
zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een verklaring van de inwoners van Gerkesklooster Suderma A. S. Diaken, Boer de 

J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. H. (Municipaal), With de F., Dijk 

van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren  dat Jan Clases tot aan zijn dood te 
Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6) 

6382 23 

29-03-1814 

Klooster Ye Lieuwe ,  de Schout van de Gemeente Hallum informeert de Commissarissen van Vriesland dat hij zich tijdens de loting 

zig bevond in het Corps Nationale Garde te Appingedam  maar dat hij weer terug enz. enz. jaar 1814 (2) 

6382 113 
08-04-1814 

Klooster Ye Luwes hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie, maar dat hij niet te Hallum woont en 
geboren is te Schiermonnikoog hebbende een broeder met de naam Klooster Anne Yjes te Dockum en volgens onze naspeuringen 

zou hij zig bevinden te Stiens en wel voornamelijk bij Roorda Tjakele Tjerks enz. jaar 1814 (2) 

6277 30-13 
09-01-1817 

Kloosterhof Jelle H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der 
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 

ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

8285 615-2, 21 

19-06-1840 

Kloosterhuis te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland 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) 

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Kloosterma T. A. te Buitenpost staat als aan wien den uitvoer is geschied 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) 

6100 1215-6 

29-11-1823 

Kloosterma Wytze Binderts ,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Buitenpost in 1823 die dat ook in 

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

6034 398 

30-05-1818 

Kloosterman  B. Jac te Buitenpost 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, 21 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kloosterman ….? te Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 3 

17-09-1839 

Kloosterman A. B.---- Postma M. J. wed´nr Kloosterman A. B. te Twijzel, staat vermeld op een document Extract uit het 

resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne 

respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 
595 namen (13) 

6383 90    

23-04-1814 

Kloosterman A. J. te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn 
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6281 583- 104 

05-06-1817 

Kloosterman Abel Simons, Tapper en Winkelier,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) 

6278 194-3 

20-02-1817 

Kloosterman Abel Symons Tapper en Winkelier  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) 

6385 138 

06-07-1814 

Kloosterman Anne Binnes 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Kloosterman B. 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 

Kloosterman B. 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) 

6252 1218-26 
12-12-1814 

Kloosterman B. J. Hij tekent als Gemeenteraads lid het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige 
district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26) 

6383 89      

23-04-1814 

Kloosterman B. J. 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) 

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Kloosterman Bartel Ritske hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het 

Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit 

het 1e District enz. jaar 1841 (3) 

8359 377/28, 3 

19-04-1841 

Kloosterman Bartel Ritskes 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, 21  

19-04-1841 

Kloosterman Bartel Ritskes wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Achtkarspelen 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) 

6018 38-A, 4 

14-01-1817 

Kloosterman Bindert 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) 

6045 291-a en f 

28-04-1819 

Kloosterman Bindert Jacobs----   Henstra Andries Hylkes, 55 jaar voorheen lid van het gerecht thans zetter te Augustinusga , hij is 

voorgedragen voor de post van plaatsvervangend Vrederechter kanton Buitenpost wegens het overlijden van Kloosterman Bindert 

Jacobs  jaar 1819 (4) 

3622 A-10, 2 

blz. 4 

register 9170 
15-03-1873 

Kloosterman Bindert Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 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-6  

blz. 4 
12-01-1858 

Kloosterman Bindert Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 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 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-9  

blz. 4 
24-03-1868 

Kloosterman Bindert Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 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. 4 

register 9168 

22-02-1873 

Kloosterman Bindert Jacobs, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 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) 

6021 252, 1, 5-6  
+ 9-10  

17-04-1817 

Kloosterman Bindert 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)   

9190 261 
20-02-1920 

Kloosterman Binne , een handgeschreven brief met zijn handtekening opzichter en molenaar verzoek en een bezwaar tot onbezoldigd 
Veldwachter te Eestrum verder ook een brief van het Waterschap Eestrum te Bergum met een gedrukt briefhoofd, enz. enz. jaar 1920 

(5) 

9180 420 

05-03-1915 

Kloosterman Broer Jans,  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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 5>> 

17-09-1839 

Kloosterman D. O. te Zwaagwesteinde 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) 

9180 330-21 
17-02-1915 

Kloosterman David Met signalement Politiedienaar Kollumerland, jaar 1915   (3) 

9182 285/21 

07-02-1916 

Kloosterman David Westergeest Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6034 395 

30-05-1818 

Kloosterman Doede, Kuiper, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te 

wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6868 21-02-1825 

18-A-7 

Kloosterman F. R. te Ferwerd, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van 

Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Hallum en Ferwerd enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40) 

6868 21-02-1825 

18-A-7 

Kloosterman F. R. te Ferwerd, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van 

Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Hallum en Ferwerd enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40) 

6853 28-A 

02-09-1824 

Kloosterman Freerk Reinders Brander te Ferwerd 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) 

6245 399-52+53 

10-05-1814 

Kloosterman G. J. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

5664 162, 20 

27-02-1917 

Kloosterman G. Westergeest Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 20 

28-02-1918 

Kloosterman G. Westergeest Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

9465 Deel 2, 55 

30-04-1857 

Kloosterman Gaele de weduwe te Westergeest , Beurt en Veerdienst van Westergeest nar 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).   

6383 73 

23-04-1814 

Kloosterman Gerit IJ. te Wouterswoude, 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) 

6278 195-6 

20-02-1817 

Kloosterman Gerrit Davids, Arbeider 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) 

6257 410-5 

28-04-1815 

Kloosterman Gerrit J., 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) 

6392 105 
08-02-1815 

Kloosterman H. en Geerts Johannes, Kustkannoniers er is door de burgemeester van Leeuwarden het nodige onderzoek gedaan maar 
waarschijlijk ez. jaar 1815 (1) 

6254 114 

28-01-1815 

Kloosterman Hendrik ---- Hemkes Marten, Kloosterman Hendrik en Geurts Johannes  allen te Leeuwarden , Onderwerp: een request 

door hem getekend , met antwoord,  dat   Hemkes Marten   om het afleggen van de bekende Vriesche verklaring  in den jare 1796 



van zijn post als Kaasdrager  of Waagmeester is ontzet en dat hij een toelae in 1803  is toegelegd enz.  hij altijd een braaf en  getrouw 

enz. enz.  dat hij deze post in 1802 van ene Atema Jan had gekocht enz. jaar 1815 (5) 

6390 31 

26-11-1814 

Kloosterman Hendrik en Geerts Johannes beide wonende te Leeuwarden en als Kust Kannonniers in ‘s lands dienst geweest  en dat 

zij voor 6 jaar zijn aangenomen en nog tegoed hebben aan loon de eerste Vijftig Car. Guldens en de laatste Vijf en Twintig Car. 
Guldens dat zij wegens het naderende winterseizoen enz. enz. en dat in deze de heer Terhorst Joh’s steeds een weigerend enz. 

gepasseerd bij Notaris Hanekamp van Harinxma J. D.  jaar 1814 (1) 

6392 66 

27-01-1815 

Kloosterman Hendrik---- Hemkes Marten , Kloosterman Hendrik en Geurts Johannes alle woonachtig te Leeuwarden, het betreft hun 

request dat Hemkes Marten om het afleggen der bekende Vriesche Verklaring in den jare 1796 van zijn post als Kaasdrager of 
Waagwerker is ontzet dat aan hem in 1803 en dat hij altijd een braaf en trouw ambtenaar enz. dat Kloosterman Hendrik en  Geurts 

Johannes  beide dienst hebben genomen voor 6 jaar enz. jaar 1815 (2) 

6015 585 
07-10-1816 

Kloosterman J. B.---- Boersma M. W., Mulier F. J. , Wijma R. L. , Boersma M. W., Kloosterman J. B.,  Hoeksma F. P. en Henstra A. 
H. een handgeschreven brief met hun handtekeningen als Zetters van de Gemeente Augustinusga  jaar 1816 (6) 

5998 322 

06-04-1815 

Kloosterman J. B. hij ondertekend als Zetter en lid van de Raad der Zetters in de Gemeente Augustinusga mede een docoment 

betreffende de Controleur de Belastingen te Dockum betreffenfde o.a. belastbare Huurprijs enz. jaar 1815 (3) 

8285 615-2, 1 
19-06-1840 

Kloosterman J. te Augustinusga 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) 

6100 1215-6 
29-11-1823 

Kloosterman Jacob Binderts ,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drogeham 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. 5      

23-12-1822 

Kloosterman Jacob Binderts te Augustinusga  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) 

6387 131 
26-09-1814 

Kloosterman Jacob Binderts, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente 
Augustinusga enz. in het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1) 

6278 195-7 

20-02-1817 

Kloosterman Jacob Lolle, Koemelker 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) 

3622 A-10, 2 

blz. 4 
register 9170 

15-03-1873 

Kloosterman Jan Annes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 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. 4 
24-03-1868 

Kloosterman Jan Annes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 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. 4 

register 9168 

22-02-1873 

Kloosterman Jan Annes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 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) 

6277 80 

31-12-1816   

Kloosterman Jan Binderts Landbouwer  , de Grietman van en leden van de Grieteny-raad van Achtkarspelen overwegende dat aan 

voornoemde Landbouwer enz. enz. wegens Artillerie paarden aan Augustinusga  betaald zal worden fl. enz. jaar 1817 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Kloosterman Jeltje,  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) 

8280  517-11, 9 

19-05-1840 

Kloosterman K.  te Augustinusga wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Oostermeer, Gemeente Oostermeer, 
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8280  517-11, 5 

19-05-1840 

Kloosterman K. te Augustinusga wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 
dossier met ca. 1000 namen (69) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 2 
17-09-1839 

Kloosterman K. te Augustinusga, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

8280  517-11, 6 

19-05-1840 

Kloosterman K. te Kollum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 

beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in  het Kantoor Hardegarijp, Gemeente Bergum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 3 
17-09-1839 

Kloosterman N. B. te Twijzel, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

6048  471 

15-07-1819 

Kloosterman R. J ----Brouwer T. J. i.p.v. Kloosterman R. J. die is overleden, als Plaastvervanger bij het Vredegerecht te Buitenpost 

jaar 1819 (3) 

6281 583- 49 
05-06-1817 

Kloosterman Reinder Rienks, Kleermaker, 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) 

8225  1253-13, 24 
10-12-1839 

Kloosterman Renze Willems te Oostdongeradeel 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)  

9180 42 

07-01-1915 

Kloosterman Rimme,  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) 



9182 284 

09-02-1916 

Kloosterman Rimmer,  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 1916 (3) 

9187 1475 

05-10-1918 

Kloosterman Rimmer, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

3622 A-9  
blz. 4 

24-03-1868 

Kloosterman Sapke Reinders weduwe van Leest van der G. I. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 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. 4 

register 9168 
22-02-1873 

Kloosterman Sapke Reinders weduwe van Leest van der G. I. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 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-10, 2 

blz. 4 
register 9170 

15-03-1873 

Kloosterman Sapke Reinders weduwe van Leest van der G. I. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 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) 

6658 575 blz. 2 

25-11-1816 

Kloosterman Sjoerd staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag 

over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of 
langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6278 194-5 

20-02-1817 

Kloosterman Sytze Jans Tapper en Koopman te Nieuw Kruisland met (20 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Kloosterman T. A. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 

Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 21 
19-06-1840 

Kloosterman T. te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland 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) 

8386 949/21 

20-09-1841 

Kloosterman T?. te Kollum, 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 Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6421 417 

15-09-1817 

Kloosterman Taeke Annes---- Postema Willem Sipkes * 17-04-1791 te Barradeel deze persoon is plaatsvervaner van Kloosterman 

Taeke Annes en Postema Andries deze wordt niet bedoeld enz. jaar 1817 (2) 

6421 449 
29-09-1817 

Kloosterman Take Annes is in een door de Grietman van Achtkarspelen die deze brief  ondertekend brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie gelast om zich op 1 october te Sisteren op het Collegie  enz. jaar 1817 (1) 

8285 623-21 

22-06-1840 

Kloosterman Teeke te Kollum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van 

Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11) 

9465 Deel 2, 1 

19-12-1856 

Kloosterman Tjeerd Fokkes te Augustinusga Beurt en Veerdienst van Augustinusga en Surhuizum 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) 

8211 990/3 
26-09-1839 

Kloosterman Tjeerd Pieters Arbeider te Gerkesklooster komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen voorkomende 
op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2) 

6383 89      

23-04-1814 

Kloosterman W. B. 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) 

6078 95-10 en 11 

25-01-1822 

Kloosterman Willem Sjoerds Landbouwer en gebruikers van gehuurde plaatsen te Oudega Hij staat in een document als voordracht 

tot  zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang  Opeinde enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100 1192-6 
26-11-1823 

Kloosterman Wybe Binnerts---- Bouwma  Wobbe Nanes  en Kloosterman Wybe Binnerts zij zijn benoemd als schatter te Buitenpost 
enz. jaar 1823 (1) 

6385 138 

06-07-1814 

Kloosterman Wytse Binderts 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) 

6257 410-13 
28-04-1815 

Kloosterman Wytse 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) 

6089 1199 blz. 6      
26-12-1822 

Kloosterman Wytze Binderts te Buitenpost, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en 
bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6078 95-7 

03-01-1822 

Kloosterman Wytze Binderts,  Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen  van het district van Ontvang 

Buitenpost jaar 1821 (3) 

6864 60-C-5 
13-01-1825 

Kloosterman Wytze Binderts,  te Buitenpost ,Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6089 1194  blz. 5      

23-12-1822 

Kloosterman Wytze Binnerts te Buitenpost  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) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Kloostermans 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) 

8308 1070-8 
107-149 

28-10-1840 

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

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

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8308 1070-8 

64-106 

Kloostra D. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

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



28-10-1840 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) 

6382 155 

20-04-1814 

Kloostra Eye Lieuwes hij moet van de Schout van Anjum onder begeleiding van een Veldwachter opgezonden worden naar enz. jaar 

1814 (1) 

8280  517-11, 50 
19-05-1840 

Kloostra G. 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) 

3700 25-C  

04-02-1837 

Kloostra Janke Ymens, 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 (8) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Kloostra Mamke (Marijke)  Ymens , 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) 

3700 25-A 

05-02-1835 

Kloostra Mamke (Marijke) Ymens, 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 
(9) 

3700 25-B 

08-02-1836 

Kloostra Marijke Ymens, 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 1836 (6) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Kloostra Pieter Iemes 447 Menum 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) 

6381 171-B   

22-03-1814 

Kloostra Pieter Ymes, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 
17-07-1839 

Kloostra S. K te Nijland 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 

Kloostra S. K. te Nijland 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) 

8225  1253-13, 24 

10-12-1839 

Kloostra Sieger Siemens te Oostdongeradeel 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)  

6257 410-5 
28-04-1815 

Kloostra Sjoerd R., 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) 

8308 1066-13 

28-10-1840 

Kloot van der Levie * 1810 Den Haag staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn 

signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet 

meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met 
briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 2>> 

17-09-1839 

Klopma G. O. te Rijperkerk, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 

vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

8385 928/10 

18-09-1841 

Klopma Pieter G. Veenman te Rijperkerk  zich beklagende in een handgeschreven brief met zijn handtekening  dat de Meter taxateur 

van Turf Oostingh J. P.   een voor hem uitgespreide enz. enz. jaar 1841 (4) 

6671 54 deel 2 

blz. 14 
22-01-1818 

Kloppenburg = Cloppenburgh R. M. (Reinier Matthijs) te Wijnaldum Scriba Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en 

Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer 
den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid 

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

6424 609 
10-12-1817 

Kloppenburg Berend 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kloppenburg Berend Harmens 437 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Kloppenburg Hendrik 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kloppenburg Hendrik 472 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) 

6089 1186          

21-12-1822 

Kloppenburg J. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit 

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

6058 336 

09-05-1820 

Kloppenburg Jan  Gepensioneerd Cherger bij de Middelen te Lande, hij is ingeschreven  in het Grootboek    fl. 150.= no. 262    jaar 

1820 (1) 



6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Kloppenburg R. M. te Wijnaldum, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

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

6632 1279 
13-10-1814 

Kloppenburg S. P., ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt 
strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet 

worden, Jaar 1814 (3) 

6632 1279 

13-10-1814 

Kloppenburg Sierk P., 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) 

6278 194-5 

20-02-1817 

Kloppenburg Sjerk Pieters Landbouwer  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) 

6089 1194 blz. 6v     
23-12-1822 

Kloppenburg Willem Jans te onder 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) 

3698 A-8 

10-10-1828 

Klopper Hendrik Beerends, 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 (5) 

6833 27-A, 3 
06-02-1824 

Klopper P. B. 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 

6067 

 

147 

17-02-1821 

Klopper Pieter B. ---- Cancrinus  J.  Deurwaarder Executant bij de Directe belastingen deelt mee in een door hem ondertekende brief 

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

7977 137-7, 26 

08-02-1837 

Klopper Tjeske Hendriks* 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) 

3698 A-8 

10-10-1828 

Klopper Tjitske Hendriks, 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 (5) 

6100 1215-5v 
29-11-1823 

Klopper Willem Jans,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824 willen 
doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6034 398 

30-05-1818 

Klopster D. A. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

8184 414/19, 290 

27-04-1839 

Klopstra D. H. Burum Schipper, jaar 1838 

8169 203/7, 177 

22-02-1839 

Klopstra Doede H. Burum Schipper op de Twee Gebroeders, jaar 1838 

6281 583, 9 

05-06-1817 

Klopstra Doede Heines Burum Veerschipper jaar 1817 

6281 583- 17 
05-06-1817 

Klopstra Doede Heines, Veerschipper, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Klopstra H. D.  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 

Klopstra H. D. , 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 

Klopstra H. D. , 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 424-17        

25-05-1821 

Klopstra H. D. 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) 

6278 194-4 
20-02-1817 

Klopstra Heine Doedes 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- 160 

05-06-1817 

Klopstra Heine Doedes, 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) 

6418 248-b 3e bat 
1e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Klos Hielke H. 509 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende 
het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij 

de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie 

Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 248-A  

 13e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Klos Hielke Wiebes * Joure wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 

Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  

welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 
(3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Klos Hielke Wiebes 509 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 

kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van 
de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke 

de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Klos Hielke Willems 41 is zijn volgnummer en Heeg 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) 



6028 827 

20-11-1817 

Klos Jan 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 de heer Sterling H. U. Jaar 

1817 (3) 

8211 982/1 
24-09-1839 

Klos Rienk Jans---- Klos Rienk Rienks en Klos Rienk Jans te Haulerwijk, het betreft een gevraagde goedkeuring door de Ontvanger 
der Belastingen aan de Gouverneur voor een Dwangbevel tegen beide wegens het steeds weigerachtig om te betalen enz. jaar 1839 

(2) 

8211 982/1 

24-09-1839 

Klos Rienk Rienks en Klos Rienk Jans te Haulerwijk, het betreft een gevraagde goedkeuring door de Ontvanger der Belastingen aan 

de Gouverneur voor een Dwangbevel tegen beide wegens enz. jaar 1839 (2) 

6407 198-1+4-5 

04-05-1816 

Klos Steven Cornelis 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) 

6869 03-03-1825 
16-A   

Klosbach Joh’s M. wonende op den Galileen onder Leeuwarden. Onderwerp: een proces verbaal wegens het uitoefenen van het 
beroep van Timmerman en Metselaar met 8 knechts zonder van Patent voorzien te zijn enz. enz. jaar 1825 3) 

6028 827 

20-11-1817 

Klosse Hendrik Jan 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 (3) 

5985 230 

28-03-1814 

Klossen W. á Amsterdam. Onderwerp; Betaalbaar stellen van Wissels betreffende leverancie van Vriesche paarden door den Prins 

gerecurreerd enz. jaar 1814 (2) 

9184 1031 

01-08-1917 

Klötter Emilia Hedwig  vrouw van Kampschmidt L. , komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats 
enz., jaar 1917 (5) 

6013 399 

08-07-1816 

Klousen Jacob,  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) 

8369 593/23 
18-06-1841 

Klousman Anthoon komende van Jeverland:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud 
hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6243 191-20 

06-03-1814 

Kludder, 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) 

6031 90 

10-02-1818 

Kluerda  Wiersdsma Theodorus hij bedankt voor de functie van Vrederechter en  de volgende personen zijn candidaat voor de 

functie; Veen van der Johannes 49 jaar en Wageningen van Gerardus 54 jaar  jaar 1818 (2) 

6031 94 

10-02-1818 

Kluerda  Wiersdsma Theodorus---- Wiersdsma Kluerda Theodorus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Leeuwarden de 

volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Wageningen van Gerardus 54 jaar  en Veen van der Johannes 49 jaar jaar 1818 (3) 

6024 437-b 

08-07-1817 

Kluerda Wierdsma  Theodorus,  Vrederegter te Leeuwarden  kanton no. 1, Hij staat vermeld op een document van het personeel der 

rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met 
vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6) 

6027 718-a 

14-10-1817 

Kluerda Wierdsma Theodorus 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 

Kluerda Wierdsma Theodorus----- 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) 

6018 38-A, 4 

14-01-1817 

Kluerda Wierdsma Theodorus 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) 

6021 252, 1, 5-6  
+ 9-10  

17-04-1817 

Kluerda Wierdsma Theodorus 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)   

6030 53-c 

23-01-1818 

Kluerda Wierdsma Theodorus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

5986 287-A 

Lijst 2 

16-04-1814 

Kluerda Wiersma Theodorus 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) 

8211 988-3, 22 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Kluft v.d. ….? te Woudsend 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Dantuma-        

            deel  

Kluft v.d. H. K. te Bergum 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 

Kollumer- 

land en Nieuw  
   Kruisland 

Kluft v.d. H. K. te Bergum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland 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) 

8285 615-2, 21 

19-06-1840 

Kluft v.d. M. K. b te Tietjerksteradeel 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 
Kollumerland 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) 

6868 21-02-1825 
18-A-10 

Kluft v.d. Metske Klazes te Bergum, 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) 

6868 21-02-1825 

18-A-10 

Kluft v.d. Metske Klazes te Bergum, 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) 



6853 28-A 

02-09-1824 

Kluft v.d. Metske Klazes, Brander te Bergum 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) 

6281 583- 20 

05-06-1817 

Kluft v.d. Popke Klas, Graanhandelaar, 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) 

6278 195-9 

20-02-1817 

Kluft van der Klaas Popkes, 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)1900-196 

6841 17-A 

06-05-1824 

Kluft van der M. K. Jenever brander te Bergum jaar 1824 (1) 

6841 16-A 
06-05-1824 

Kluft van der M. K. Jenever brander te Bergum jaar 1824 (2) 

6869 26-02-1825 

22-A 

Kluft van der Metske Klazes Brander te Bergum er is een vonnis uitgesproken bij de regtbank enz. ter zake verkeerde aangifte van 

een Paard waarbij proces verbaal is opgemaakt enz. jaar 1825 (2) 

8384 919/8 

16-09-1841 

Kluft van der Metske Klazes, Brander te Bergum, onderwerp hij krijgt voor 29e deel vrijdom van accijns enz. jaar 1841 (2) 

6278 194-2 

20-02-1817 

Kluft van der Popke Klases Graanhandelaar  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) 

6385 138 
06-07-1814 

Kluft van der Popke te Burum 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) 

6833 15-A 

12-02-1824 

Kluft van der, Metske Klazes Jeneverstoker te Bergum, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; een proces 

verbaal en het  betreft het aanhouden van een paard voor zijn stokerij en rijtuig waarvoor belasting is verschuldigd enz. enz. Jaar 1824  

(6) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 2 

17-09-1839 

Klugkist Hesse H. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam 

vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

6709 36 deel 2  blz. 
5 

16-01-1822 

Kluit G. P. (Mr.) te Leyden, 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 264 

06-02-1915 

Kluitenberg Jilt,  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) 

9183 1731 
05-12-1916 

Kluitenberg 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Kluitenberg Pieter,  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) 

8280 517-11,  

34-35,  

37-38 
19-05-1840 

Kluitenberg R. 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) 

6407 198-1-2-3 

04-05-1816 

Kluitens Jan Willems 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 255-A 

00-05-1817 

Kluiters Hendrikus 264 is zijn volgnummer en Schiedam 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 890 

17-11-1821 

Kluiver  Harmen E. wordt vermeld op een document Declaratien der taxateurs wegens plaats gehad hebbende Taxatie van de 

Grondbelasting ongebouwde eigendommen Personele en Monilaire Belastingen enz. jaar 1821 (1) 

6830 18-A blz. 41 

21-01-1824 

Kluiver H. E. te Echten 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) 

8375 724/4 

24-07-1841 

Kluiver J. Broodbakker te Giessendam  staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën 

aan de Gouverneur van Vriesland  een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. Jaar 1841 (7) 

6844 1-A 
01-06-1824 

Kluiver Klaas Hendriks, aanstelling als schoolonderwijzer te Oosterzee jaar 1824 (4) 

6028 810 

13-11-1817 

Kluiver T. H. 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) 

6026 652 
23-09-1817 

Kluiver T. H. staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 
gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 

hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

8300  922/15 
16-09-1840 

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

Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkwma, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  v.d. Veen, Veere, 

Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9) 



6417 177 

26-04-1817 

Klumpers P. 11 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 Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

6417 177 

26-04-1817 

Klumpers Pieter 11 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 Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

9184 557 

03-05-1917 

Klumpers Rudolf Johannes man van Visser C. , komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 

(4) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Klunder J. 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) 

7977 

 

152-10 

11-02-1837 

Klunder R. J. Schipper op de Jacobina 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) 

6044 206 

31-03-1819 

Klundert Klaas J. , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen 

van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 

1819 (4) 

6243 191-9 

06-03-1814 

Klundert Klaas Morits, 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) 

8309 1103-17 

07-11-1840 

Klundert van de Hendricus Johannes * 11-03-1807 Breda wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen 

informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer 

kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag 
weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen 

voor) enz. jaar 1840 (6) 

8383 874/13 
04-09-1841 

Klunnaars Gerrit vreemdeling  te Joure onderwerp; Armvoogden jaar 1841 (1) 

6383 87      

23-04-1814 

Klus v.d. W. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of 

ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6243 191-20 

06-03-1814 

Kluveren van 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) 

6089 1155 

11-12-1822 

Kluwer K. H., ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden  vergelijkend 

examen  voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er  een tal van stukjes geschreven 
waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz.  verder worden er genoemd de 

onderwijzer  , Slageren van B. M.,  Maan van der L. ,  Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. ,  Ringers 

Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T.,  Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. 
F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10) 

6849 11-A 

19-07-1824 

Kluwer Klaas Hendriks, aanvaard de post als onderwijzer te Oosterzee jaar 1824 (2) 

6680 418 blz. 7 
07-10-1818  

Kluyskens J. F. Hoogleeraar te Gent, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende 

bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met 

bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

6093 302-2 
11-04-1823 

Klyn Maarten Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de 
verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend 

en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

6867 08-02-1825 
42-A 

Klynsma A. M. hij is na dat hij in 1824 als zetter bij het college is geweest dit ook in 1825 aangenomen voor de Gemeente Oosterzee 
enz. jaar 1825 (2) 

6273 803-4 

17-09-1816 

Klynsma Pieter Alberts 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) 

6628 811 
08-05-1814 

Klzes Sipke staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den 
predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  

Oneides C. , Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, 

Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te 
nemen enz. jaar 1814 (6) 

8343  43/5-389 

14-01-1841 

Knaap Abraham Harms  te Grijpskerk,   Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke 

belastingen Jan Bok Winkelier te Munnekezijl en Johannes Schettens Scherper Timmerknecht bij Rienk Bok te Munnekezijl , jaar 
1841 

5989 576 2e lijst 

26-07-1814 

Knaap M. C. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de 

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

6383 59 
02-04-1814 

Knaap M. Kornelis te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en 
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement 

Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6868 23-02-1825 

2-A 

Knabiaan ….? Hoofd Inspecteur---- Vegt van der S. W. en Vegt van der B. W. te Beetsterzwaag en Plantenga H. K. en Swartsenberg 

en Hohenlands Thoe beide te Leeuwarden te kennen dat zij de vereischte kunde om als Landmeter bij het Kadaster te fungeren zullen 
hebben verkregen enz. jaar 1825 (6) 



6868 23-02-1825 

2-A 

Knabiaan ….? Hoofd Inspecteur---- Vegt van der S. W. en Vegt van der B. W. te Beetsterzwaag en Plantenga H. K. en Swartsenberg 

en Hohenlands Thoe beide te Leeuwarden te kennen dat zij de vereischte kunde om als Landmeter bij het Kadaster te fungeren zullen 

hebben verkregen enz. jaar 1825 (6) 

6013 464 
27-07-1816  

Knabiaan Jacob is aangesteld als Hoofd Inspecteur voor het Cadaster in de Noordelijke Provincien enz. jaar 1816 (5) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Knapen Christiaan * 12-07-1800 Hoepertigen;   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) 

6402 

 

922-1+ 12 

09-12-1815 

Knatel de Abraham Antonie 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) 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Knaven Elias , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 25-10-1803 Gendringen,  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) 

6028 827 

20-11-1817 

Knegje Cornelis †  (de weduwe) 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) 

6846 8-A 

25-06-1824 

Knegt Trijntje Andries---- Blinksma Johannes Timmerman te Leeuwarden een beslissing op een  request om vrijstelling van een 

boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Eennes Roel, in leven Mr. Schoenmaker te Heerenveen  wordt ook in 

genoemd Knegt Trijntje Andries en haar man Blinksma  Hendrik Ates jaar 1824 (3) 

6845 7-A 
19-06-1824 

Knegt Trijntje Andries---- Blinksma Johannes, een request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de 
nalatenschap van Eeuwes Roel overleden 22-10-1810 , Knegt Trijntje Andries huisvrouw van Blinksma Hendrik Ates jaar 1824 (3) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Kneitze Joseph, 119 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) 

6382 8   

17-03-1814 

Knelle Anthoon met nr. 2 op de lijst van het Canton Akkrum zig ten ten tijde van de loting in het Buitenland bevond enz. jaar 1814 

(2) 

5673 

 

111 Blz.  6 

15-03-1900 

Knevelman F. te Leeuwarden 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 “Dokkum II” geen vergunning is 

verleend om enz. enz. jaar 1900 (1) 

3701 39-D 
09-02-1842 

Knevelman Janneke Broers, 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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Knibbe de Johannis 10 is zijn volgnummer en Maassluis 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)  

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Kniepstra Hendrik staat vermeld in 1832 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Knier Jan Tjeerd,  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) 

5664 162, 22 

27-02-1917 

Knier L. Leeuwarden Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162, 22 

27-02-1917 

Knier L. Leeuwarden Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162, 22 

27-02-1917 

Knier L. Leeuwarden Schip de Veehandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

9182 605 

05-04-1916 

Knier Lambertus,  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) 

6082 453 

03-05-1822 

Knijf J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen 

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

6070 424-17        

25-05-1821 

Knijf J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6034 398 

30-05-1818 

Knijf Joh. te Blija 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 424-16         

25-05-1821 

Knijf van J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6082 453 

03-05-1822 

Knijf van Johannes, 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 521-a 
20-05-1840 

Knijf van P. J. staat vermeld in de Agenda van de Staadsraad, Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 
1840 (1) 

6869 01-03-1825 

3-A 

Knijff G. H.---- Binkes F. hij is benoemd tot regter van de regtbank te Sneek i.p.v. wijlen Knijff G. H. enz. jaar 1825 (3) 



6865 10-3A 

14-01-1825 

Knijff Godschalk Horatius † 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) 

6054 34-B 

12-01-1820 

Knijff Godschalk Horatius te Sneek,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met zijn 

functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1818 (4) 

6862 23-D  
16-12-1824 

Knijff---- Gonggrijp F. zijn aanstelling als raadslid van Sneek ter vervanging van Knijff en Wouters Jan Berends i.p.v. Giffen van R. 
jaar 1824 (5) 

9180 330-38 

17-02-1915 

Knijff Hidde Met signalement Politiedienaar Westdongeradeel , jaar 1915  (3) 

9182 285/38 
07-02-1916 

Knijff Hidde Politiedienaar Hantummhuizen Met Signalement, jaar 1916 

6047 379 

03-06-1819 

Knijff Jan  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 

Knijff Jan te Hallum 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 

Knijff Jan, 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) 

8375 708-5_8 

20-07-1841 

Knijff S. J. 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Knijff Sake Joeke Johannes 355 Holwert 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) 

6861 18-A 

02-12-1824 

Knijff van  Petrus Jacobus te Driezumerterp onder Driezum, erfgenaam van Knijff van Godschalck Horatius in leven rechter te Sneek 

wordt verder in genoemd Muller Andreas overl. 07-08-1823 te Dokkum Ondererp Successie rechten jaar 1824 )1) 

6037 
 

567 
01-08-1818 

Knijff van G. H.---- Luden Anthony , Rentenier wonende te Amsterdam, in een handgeschreven brief  met zijn  handtekening 
verklaard zijn  gelastigde Knijff van G. H. ,  dat hij medeschuldeiser is van Tibma Jouke Minks enz. enz. jaar 1818 (4) 

6388 11 

01-10-1814 

Knijff van G. H?. hij ondertekend een brief met als onderwerp: dat hij een aanstelling als Luitenant Colonel te Leeuwaren heeft 

gekregen maar hoe Strelend ook voor het vertrouwen enz. Hij vorig jaar (1813) met mijne mede jongelingen gedwongen werden om 
mijn vaderland te verlaten enz. enz. en dat hij van de benoemde post ontslagen wenst te worden enz. jaar 1814 (3) 

6861 18-A 

02-12-1824 

Knijff van Godschalck Horatius ---- Knijff van  Petrus Jacobus te Driezumerterp onder Driezum, erfgenaam van Knijff van 

Godschalck Horatius in leven rechter te Sneek wordt verder in genoemd Muller Andreas overl. 07-08-1823 te Dokkum Ondererp 

Successie rechten jaar 1824 )1) 

6081 366 

11-04-1822 

Knijff van Godschalk Horatius , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het 

arrondissement  Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6385 137 

06-07-1814 

Knijff van Godschalk Horatius 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) 

6048 441 

02-07-1819 

Knijff van Godschalk Horatius i.p.v. Meurs W. benoemd als Regter in de Rechtbank te Sneek jaar 1819 (2) 

6046 363 
25-05-1819 

Knijff van Godschalk Horatius---- Meurs Wicher Mr. is benoemd tot President van de Regtbank van eerste aanleg te Sneek en voor 
zijn oude functie van Regter voor dezelfde regtbank een voordracht van de candidaten Knijff van Godschalk Horatius 25 jaar 

advocaat en Haga Bauke 33 jaar procureur en secretaris enz. jaar 1819 (2) 

6052 793 

05-11-1819 

Knijff van Godschalk Horatius te Sneek,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met 

zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6084 649 

09-07-1822 

Knijff van Godschalk Horatius te Sneek, 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) 

6087 950 

15-10-1822 

Knijff van Godschalk Horatius 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) 

6839 4-A blz. 4 
06-04-1824 

Knijff van Godschalk Horatius 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 

6063 703 

11-10-1820 

Knijff van Godschalk Horatius,  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) 

6102 43 

12-01-1824 

Knijff van Godschalk Horatius,  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) 

6090 42 
14-01-1823 

Knijff van Godschalk Horatius, 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 

Knijff van Godschalk Horatius, 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)   

6096 609 
07-07-1823 

Knijff van Godschalk Horatius, Hij wordt vermeld op de Staat 3e 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 

Knijff van Godschalk Horatius, 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)   

6862 2-A 

14-12-1824 

Knijff van Godschalk Horatius,--- Rinkes Franciscus procureur te Leeuwarden, hij is Candidaat en sollicitant voor de functie Rechter 

in de rechtbank van eerste aanleg te Sneek  wegens het overlijden van Knijff van Godschalk Horatius, Jaar 1824 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Knijff van 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) 

6383 92    

23-04-1814 

Knijff van J. te Driesum 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) 



6034 398 

30-05-1818 

Knijff van J. te Veenwouden 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 

Knijff van Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 
1819 (3) 

6036 479 

07-07-1818 

Knijff van Johannes Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 

Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  der Domeinen  Boelens van F. A. Beetsterzwaag ,  jaar  1818 

(3) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4>> 

17-09-1839 

Knijff van P. J. te Driesum 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) 

8350 175/27-20 
21-02-1841 

Knijff van P. J. wordt vermeld als lid ( maar niet geconstitueerd)  van het Polderbestuur van de Engwierumerpolder in een document 
genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van de 

Engwierumerpolder enz.,  jaar 1841 (6) 

8359 377/28, 24  
19-04-1841 

Knijff van Petrus Jacobus 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Knijft Jelle,  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) 

6424 609 

10-12-1817 

Knijft Sake Joh’s 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 

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

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

6248 679 
30-07-1814  

Knijpe  een Bestek en Conditiën van de Buitenvoogden betreffende de noodwendige reparatien aan de school aldaar enz. enz. jaar 
1814 (4) 

6692 282 

07-10-1819 

Knijpe, Lijst met namen van Landlieden  in Delfstrahuizen, en Knijpe de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. enz. ( Jaar 1816 3) 

9181 1645 
03-09-1915 

Knijpenga  Justus Geerhardus,  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 27 

08-01-1917 

Knijpenga Jan, 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) 

9183 1306 
06-09-1916 

Knijpenga Justus Geerhardus, 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) 

9181  2110 

08-12-1915 

Knijpenga Justus Gerardus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6256 334 
10-04-1815 

Knijpes Harmanus, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig 
in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente 

opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5) 

6240  1100 
15-11-1813 

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

Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje  genaamd reparatie de som van 3350 franc enz, waar 

voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes,  Siebinga Gerrit 
Hommes, Bosscher, Harmen Pieters,  Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga  van Jan Ottes   enz. enz. jaar 1813 (6) 

3698 B-39 

18-02-1832 

Knijpstra Harmtje Hendriks, 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 (8) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Knijpstra Harmtje Hendriks, 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) 

3700 39-A 

04-02-1835 

Knijpstra Harmtje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 39-B 

04-02-1836 

Knijpstra Harmtje Hendriks, 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 

Knijpstra Hendrik , 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) 

6630  1017B blz. 4 
22-08-1814 

Knijpstra Hendrik Harmens 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. 4 
22-08-1814 

Knijpstra Hendrik Harmens 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) 

3698 B-39 

18-02-1832 

Knijpstra Hendrik Harmens, 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 (8) 

3700 39-A 

04-02-1835 

Knijpstra Hendrik, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 

(7) 

8257  69/20, 2 
nr. 154 

20-01-1840 

Knijpstra Klaas 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) 

9186 244 

05-03-1918 

Knijpstra Klaas, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Knijpstra Pier, 444 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) 

8100 35, 688/4 

14-07-1838 

Knikking Pieter Harlingen Scheepseigenaar, jaar 1838 

8280 521-10 

20-05-1840 

Knipes R. Slagter te Echten, het bereft een proces verbaal  van den 18e october wegens weigering visitatie en verhindering van 

wettige werkzaamheden der ambtenaren enz. jaar 1840 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 25 

00-00-1867 

Kniphorst Lambert, 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. 31 

00-00-1868 

Kniphorst Lambert, 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. 32 

00-00-1868 

Kniphorst Lambert, 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 4 

04-01-1819 

Kniphuizen L. (Dr.) te Obergum 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

4 
16-01-1822 

Kniphuizen L. (Dr.) te Obergum, 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. 4 

22-01-1818 

Kniphuizen L. Dr. te Obergum Predikant Classis van Middelstum 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. 17 

22-01-1818 

Kniphuizen L. te Obergum Praeses Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat 

de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie 
van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Kniphuizen L. te Obergum 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. 18 
04-01-1819 

Kniphuizen L. te Obergum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, 
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 4 

06-02-1824 

Kniphuizen L. te Obergum, 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. 20 
06-02-1824 

Kniphuizen L. te Obergum, 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. 

20 
16-01-1822 

Kniphuizen L. te Obergum, 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) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Knippenhausen ---- Inen Knippenhausen van Hans Caspers  Jhr. 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) 

5665 06-01-1881  

akte 9 t/m 14 

Knipper Anne op de Heiligeweg  en Boer de Albert beide wonende te Harlingen Ondernemers van de Trekschuitdienst Tussen 

Harlingen en Franeker, te Franeker ook kantoor houdende bij Brouwer B. in de “Prins” enz.  Onderwerp:  o.a. handgeschreven brief , 

met  Boer de Albert  zijn handtekening ,  een aankondiging van hun Dienstregeling, wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in 
het dossier)   is aangekondigd tevens het Tarief voor Personen en Bagage, jaar 1881 (8) 

6867 05-02-1825 

6-C 

Knipper Antoon---- Hovenier Martinus (ondertekend als Martienes Annes Hovenier) van beroep Trekveerschipper, Hovenier Willem 

van beroep Schoenmaker en Hovenier Swaantje echtgenote van en gesterkt met Knipper Antoon van beroep Schoenmaker allen te 
Harlingen  verklaren hiermede ingevolge de aantekeningen van hunne wijlen vader Hovenier Anne Martens in Juli 1824 alhier 

overleden dat ons broeder Hovenier Harmanus Timmermansknegt  is geboren 23-08-1806 maar dat er in het doopboek staat 23-08-

1805 enz. enz. Onderwerp: Militie  met een lijst met 12 kolommen info over Hovenier Harmanus jaar 1825 (7) 

8364 498/10, 4 

21-05-1841 

Knippers Anthonie H. 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) 

8280 517-11,  
34-36 

Knobbe B. H. te Tjalleberd wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie 



19-05-1840 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

Knobbe Beredn, 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) 

9180 264 
06-02-1915 

Knobbe Berend,  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) 

9184 447 

10-04-1917 

Knobbe Douwe Nieuwebrug Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917 (1) 

8308 1070-8 
623-665 

28-10-1840 

Knobbe H. R. te Kolderwolde 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) 

8379 809-11 en 

809-12 

17-08-1841 

Knobbe Harmen Roels, Veenman te Kolderwolde, o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp: ondermaatse turf 

enz. jaar 1841 (10) 

6668 380 blz. 3 

04-10- 1817 

Knobbe J. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende 

op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort 

schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6273 803-3 
17-09-1816 

Knobbe Jan Koops Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse 
toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753 

2e blz. van 
kolommen 

11-09-1815 

Knobbe Jan Koops 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 

Knobbe Jurjen, 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) 

6643  753 

5e blz. van 

kolommen 
11-09-1815 

Knobbe Kerst Koops 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) 

8257  69/20, 1 

nummer 60 

20-01-1840 

Knobbe Klaas B. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 

1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of 
hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 2 

nummer  63 
20-01-1840 

Knobbe Koop Barends de weduwe te Rottum zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de 
bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen 

enz. , jaar 1840 (6) 

6668 380 blz. 5 
04-10- 1817 

Knobbe R. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende 
op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort 

schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6259 707 

13-07-1815 

Knobbe R?. H. hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz Petrus Johannes , Regter bij de Regtbank te Heerenveen  

wonende te Oudehaske  Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het tekortkomende gelden in 1814  Ondertekend door het 
Gemeentebestuur van Heerenveen enz. jaar 1815 (2 

6248 764 

20-08-1814  

Knobbe Roelof Koops (tekent Knopps) , Lid van de Gemeente van Haske, Hij tekent een document met onderwerp als een brug aan 

te eggen  in de zijweg tussen de 23e en 24e stelle van Nijehaske enz. enz. jaar 1814  (3) 

6078 95-28 
25-01-1822 

Knobbe Roelof Koops ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Haske enz. enz. 
jaar 1822 (2) 

6255 250-5 en 7 

10-03-1815 

Knobbe Roelof Koops heeft tegoed voor geleverd Riet , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven gedaan op 

autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske   ter beschikking van de departementalen ambtenaar enz. jaar 1815 
(7) 

6273 803-5 

17-09-1816 

Knobbe Roelof Koops Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 

jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753 
4e blz. van 

kolommen 

11-09-1815 

Knobbe Roelof Koops staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) 

dossier (9) 

6089 1194 blz. 24    
23-12-1822 

Knobbe Roelof Koops te Haske 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) 

6250 947 

08-10-1814 

Knobbe Roelof Koops, ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request 

betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op 
Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en 

de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G.,  

Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. 
vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga 

Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7) 

6100  1215-25 
29-11-1823 

Knobbe Roelof Koops, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Joure  in 1823 die dat ook in 1824 
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

8257  69/20, 3 

nummer 39 

20-01-1840 

Knobbe Roelof L. de weduwe te Nijehaske, 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) 

6858 14-A 

09-11-1824 

Knobbe Roelof Leenderts, Veenbaas te Nijehaske, Enige Turf hebbende doende in arrest nemende van hem, enz. enz.  jaar 1824 (3) 



8368 562/5 

00-00-1841 

Knobbe. Harmen Roelofs, vervener te Kolderwolde, een handgeschreven brief met zijn handtekening ,   Onderwerp;  Bezwaar tegen 

de uitspraak  proces verbaal op de wet van Turf. 9 Juni 1841 (2) 

6250 947 

08-10-1814 

Knobbs R. K. ,  ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request 

betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op 
Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en 

de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G.,  

Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. 
vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga 

Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7) 

8197 691-6 

06-07-1839 

Knobel J. C. leverancier van materiaal een aantekening op een brief van de Minister van Financien enz. (2) 

6247 605 

13-07 -1814  

Knobles? R. K. Ondertekend samen met  leden van de Raad der Gemeente de Memorie van de Schout van de Gemeente Haske 

betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen bij de Raad der 

Gemeente enz. jaar 1814 (4) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Knol  P. J. W. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten 

in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 
Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

9187 1644 

06-11-1918 

Knol Aaltje vrouw van Hoek van der Mindert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter 

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

jaar 1918 (5) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Knol Anne R. 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) 

8225  1252-14   09-

12-1839 

Knol Anne R. 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) 

9181 2030 

25-11-1915 

Knol Barteld  te Borger, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 

kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (8) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Knol Cornelis Jans, 79 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) 

9182 44 / 608 

30-12-1915 

Knol F. te Bolsward 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) 

8257  69/20, 1 

nummer 91 

20-01-1840 

Knol Harmen de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 

1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of 
hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 1 

nummer 98 

20-01-1840 

Knol Harmen H. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 

1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/of 
hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6643  753 

4e blz. van 
kolommen 

11-09-1815 

Knol Harmen Hanzes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot 

vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) 
dossier (9) 

9186 10 

03-01-1918 

Knol Harmen, 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 

6383 77        

23-04-1814 

Knol HendrikWeide van der Dirk te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de 

staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8214  1035/11 
09-10-1839 

Knol J. S.---- Andela G. L. te Workum en Knol J. S. te Lemmer het betreft een document waarop vermeld dat hun bekeuringen enz. 
jaar 1839 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 7 
17-07-1839 

Knol J. S. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 
17-07-1839 

Knol J. S. te Lemmer 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 1070-8 

623-665 

28-10-1840 

Knol J. S. te Lemmer 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 3 

27-08-1839 

Knol J. S. te Lemmer 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) 



8362 450-25 

08-05-1841 

Knol Jacob Dirks, Kanonnier  Korps rijdende artillerie   * 04-11-1815 Eenrum,  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) 

9134 1081-2 

03-07-1883 

Knol Jacob Harmens te Luinjeberd ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

9126 1043-2 
1879/1880 

Knol Jacob Harmens te Luinjeberd Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9180 1054 

05-06-1915 

Knol Jacob,  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) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Knol Jan Aalderts te Weststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. 

jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6830 15-A_b 
17-01-1824 

Knol Jan Jacobs de weduwe van te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in 
boete vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar 1824 

(2) 

8357 342/23 
00-00-1841 

Knol Jantje Klaazes dienstmeid bij W. Hoornstra Schipper te Gorredijk zij is overleden  aan de natuurlijke kinderziekte enz. jaar 
1841 (1) 

9921 30 

19-10-1882 

Knol Johannes A., Politiedienaar te Jubbega Schurega 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) 

9182 285/31 
07-02-1916 

Knol Johannes Annes Jubbega Schurega Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-31 

17-02-1915 

Knol Johannes Annes Met signalement Politiedienaar Schoterland, jaar 1915   (3) 

9180 264 
06-02-1915 

Knol Koenraad,  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) 

9187 1114 

07-08-1918 

Knol Koenraad, 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) 

8257  69/20, 1 
nr. 121 

20-01-1840 

Knol Koop H. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 

1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of 

hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

9183 1731 
05-12-1916 

Knol Korn. gehuwd met Vries de Antje, Komt voor op een  document  (blz.2)  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) 

6301 318-34      19-
09-1821 

05-06-1822         

Knol L. Kastelein te Heerenveen---- Meijer Johannes de weduwe maar hertrouwd met Knol L. Kastelein te Heerenveen is schuldeiser 
en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een document genaamd Staat van schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen  in 

de jaren 1812 en 1813 ter zake het Casernement van de Brigades Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1822 (7) (dossier 38) 

6028 827 
20-11-1817 

Knol Rudolph 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 (3) 

8308 1070-8 

580-622 
28-10-1840 

Knol S. J. te Nijega 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) 

6069 279-C 
09-04-1821 

Knol Siemon Jans komt voor in een Missive van den Minister van Binnenlandsche zaken betreffende een mandaat en kwitantie enz. 
jaar 1821 (1) 

6070 397 

17-05-1821 

Knol Simen Jans ---- Tolman Pieter Wybes,  Knol Simen Jans,  Gaast van der Pieter Eiles, Dijkstra Bouwe Sybolts zij willen een 

schadeloosstelling voor de door ziekte gestorven koebeesten , zij menen het recht te hebben zig te beklagen maar enz. enz. komt 

verder in voor de plotseling overleden Kolk van der H. W.  in leven lid van de geneskundige  commissie enz. enz. jaar 1821 (1) 

6071 454 

04-06-1821 

Knol Symen Jans  buurman van Tolman Pieter Wybes  onder Follega welke slechts 1 rund heeft verloren en wel f. 25.- heeft 

ontvangen---- Tolman Pieter Wybes  onder Follega aan hem is slegts f. 75.- betaald voor 9 koeien en een paard die aan Miltvuur zijn 

gestorven hij wordt vermeld op een documet wat betreft de bezwaren van de Veehouders van Lemsterland ten aanzien van de 
Geringe restitutie aan hun verleend tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten hebbende ik (Gouverneur) 

gemeend enz. enz. jaar 1821 (4) 

9184 596 

09-05-1917 

Knol W. S. te Akkrum, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn eigendom 

hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de 
bouwvoorwaarden jaar 1917 (10) 

6273 803-5 

17-09-1816 

Knoll Hans Jacobs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse 

toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6273 803-5 
17-09-1816 

Knoll Harmen Hanzes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 
jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

8375 724-4 

24-07-1841 

Knoll P. J. W. Heelmeester meld dat er de Natuurlijke Kinderpokken tot nu toe van een goedaardig soort zijn in Sexbierum jaar 1841 

(2) 

6383 75 

23-04-1814 

Knoll P. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of 

ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Knolle Hend’k Alders 17 is zijn volgnummer en Steenwijkerwold 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) 

6084 644 

09-07-1822 

Knollerius Wesselius Brons candidaat te Embden en wonende te Hinta wordt beroepen te Nes op Ameland maar zal eerst enz. jaar 

1822 (1) 



8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Knoop A. S. 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) 

6258 520-6 en 15 

31-05-1814 

Knoop Jan Jans---- Beitsma Tomas en Knoop Jan Jans zij worden getransporteerd na Leeuwarden en van Wolvega naar Heerenveen 

en daar overgenomen op 28 Maart 1814 ,  wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout 

van de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als 
andere kleinigheden jaar 1815 (3) dossier (23) 

8285 615-21 

19-06-1840 

Knoop Johannes Hermanus het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in februari 1831 als dienstpligtig schutter 

enz. en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd en 3 kinderen en  behoeftig enz. jaar 1840 (4) 

8280 526-1, 1 
22-05-1840 

Knoop P. T.  als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 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) 

6262 952-10 

28-09-1815 

Knoop Tomas heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat 

der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. 

jaar 1815 (5) dossier (16) 

6262 952-11 
28-09-1815 

Knoop Tomas heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat 
der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. 

jaar 1815 (5) dossier (16) 

6393 134 
28-02-1815 

Knoop Wijbe Dirks,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6407 198- 

1+10-11 

04-05-1816 

Knoops Hendrikus 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) 

6394 234 
06-03-1815 

Knop Marcus Cornelis (teruggekomen juni 1814) 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) 

9187 890 

04-07-1918 

Knopper Philippus Christiaan, 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) 

6420 338 
05-08-1817 

Knops Henry * 03-03-1793 Rotterdam 7wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met 
een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel 

slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn 

weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en 
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

8309 1103-17 

07-11-1840 

Knor Gozewijn * 18-06-1820 Gouderak wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie zoals 

uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden 

aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij 
regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6) 

6053 965 

28-12-1819 

Knorre Gustaaaf---- Visser Barend & zoon op zijn request betreffende de geborgen goederen van het schip de Albion die zij willen 

ovenemen enz. maar de heer Knorre Gustaaf te Hamburg die zig als gelastigdenamens de eigenaar van de goederen enz. maar als de 
goederen maar zo worden afgegeven en de bergers hun recht in Hamburg moeten halen loop je het risico dat de Visschers die 

schepen bergen sat de vissersman van zijn regt beroofd wordt en hij dan de Menschen zouden laten verdrinken en de goederen zullen 

wegroven enz. aar 1819 (2) 

6053 870 

03-12-1819 

Knorre Gustaaf---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar 

Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de 

Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een 
probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden 

hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers 

overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen 
Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de 

sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, 

ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta Wiebe Paulus 
Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf 

Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te 

Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25) 

6073 659 
31-08-1821 

Knorsen Wiebe S. te Hommers   het land van hem  wordt als vergelijking gebruikt  voor >>> Hoek de Stephanus geeft met  eerbied 
te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een 

handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  

Jaar 1821 (4) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 12 

Knosing T. te Wirdum 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. 2 nr. 443 

07-10-1839 

Knossen A. W. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe 
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Age Sjeerks van boerenbedrijf te Hommerts geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam 

Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van 
Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 

1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. 

Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 



8199 728-24_2 

17-07-1839 

Knossen Anne W. Boer te Hommerts staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe 

Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Anne Wybes van beroep Boer te Hommerts geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen 

en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen 
Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 

gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. 

jaar 1840 (5)  

8309  1097/3 
05-11-1840 

Knossen Antje huisvrouw van Walma Anne Taedes te Terkaple geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de 
naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen 

van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den 

jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en 
D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Gerbrig huisvrouw van Jong de Tjalling Wopkes Hommerts van beroep Schipper te Hommerts geeft samen met anderen in 

een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat 
zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe 

Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor 

de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen IJbeltje Tjeerds huisvrouw van Wieren van Tiemen Lolkes van beroep Winkelier te IJlst geeft samen met anderen in een 

brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij 

de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe 

Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor 

de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen IJbeltje Wijbes gehuwd met Schenginga Douwe Gatzes van beroep Slager te IJlst geeft samen met anderen in een brief die 

door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 
eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks 

Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de 

familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

6089 1206 

28-12-1822 

Knossen J. 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) 

6089 1206 
28-12-1822 

Knossen J?. 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) 

8309  1097/3 
05-11-1840 

Knossen Jelle te Jutrijp geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen 
ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden 

te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie 

van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Jeltje huisvrouw van Koopmans Anne Piers van beroep Boer onder Sneek geeft samen met anderen in een brief die door 16 

van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde 

als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die 
overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam 

Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Jeltje Wybes---- Durks Hinke weduwe van Zonnenga Andries Hendriks zonder beroep wonende te Leeuwarden geeft 

samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde 
eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven 

weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  

enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Knossen Johan S. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8309  1097/3 
05-11-1840 

Knossen Johan te IJlst geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen 
ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden 

te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie 

van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Johannes Wybes te Heeg wonende geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 

maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje 

Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 

gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. 

jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Lieuwe Sjeerks van boerenbedrijf te Hommerts geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam 

Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van 
Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 

1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. 

Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Lieuwkjen huijsvrouw van wijlen Knossen Wijbe Sjeerks te Jutrijp geeft samen met anderen in een brief die door 16 van 

hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als 

erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die 
overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam 

Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 
05-11-1840 

Knossen Neeltje huisvrouw van Zoethout Marten Jurjens te Jutrijp geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de 
naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen 

van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den 

jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en 
D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 



5673 

 

109 Blz. 

1 t/m 8, 15 

05-02-1900 

Knossen P. L. te Oosterend, de Onderneming III , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd 

omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer 

toegevoegd kregen enz. enz.  tevens een handgeschreven en getekend briefje dat aan het verzoek is voldaan enz.  jaar 1900 (11) 

5664 37, 6 
01-04-1910 

Knossen P. Oosterend Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5666  Jaar 1897 

akte 7,11 

Knossen Pier L.---- Sandstra  Douwe S. en Knossen Pier L. te Oosterend maken in een folder bekend dat  zij met 20 Juli een in de 

vaart wenschen te brengen de nieuwe schroefstoomboot de “Onderneming” langs vele tussenstops van Oosterend naar Leeuwarden 

en Oosterend Sneek enz. ook vermeld met de tarieven  en vertrektijden  enz. en een dienst van Franeker op Harlingen enz.  jaar 1897 
( 2 akten) (6) 

5664 29, 8 

16-04-1903 

Knossen Pier L. Wommels Schip de Hennaarderadeel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5664 A.6 
Bijlage 18 

27-04-1911 

Knossen Pier Oosterend Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5666 11 
30-09-1897 

Knossen Pierre L. Oosterend  Dienst Oosterend-Sneek-Leeuwarden  Schip de Onderneming, Dossier met Advertenties en ander 
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1897 

5666 7 

22-07-1897 

Knossen Pierre L. Oosterend In werking stellen  dienst Oosterend-Sneek-Leeuwarden    Schip de Onderneming, Dossier met 

Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze 
publicaties jaar 1897 

5664 17 

10-05-1900 

Knossen Pierre L. Oosterend Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29 
16-04-1903 

Knossen Pierre L. Oosterend Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5663 33 

20-04-1899 

Knossen Pierre L. Oosterend Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

8309  1097/3 
05-11-1840 

Knossen Sjuttje Tjeerds zonder beroep te IJlst wonende geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam 
Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van 

Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 

1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. 
Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Knossen W. W. 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) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Wiebe Tjeerds Boer te Hommerts geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 

maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje 

Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 
gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. 

jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 
05-11-1840 

Knossen Wiebe Wybes te Heeg wonende geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal 
met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje 

Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 

gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. 
jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Knossen Wijbe Sjeerks---- Knossen Lieuwkjen huijsvrouw van wijlen Knossen Wijbe Sjeerks te Jutrijp geeft samen met anderen in 

een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat 

zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe 
Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor 

de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. jaar 1840 (5) 

8309  1097/3 
05-11-1840 

Knossen Wybe Tjeerds van beroep Visser te IJlst geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 
1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen 

Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839  in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 

gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek  enz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,   enz. 
jaar 1840 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Franekera- 
           deel 

Knott(wilg?) A. M. te Midlum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel 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) 

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Knottebelt J. te Mijnsheerenland 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 

Knottebelt J. te Mijnsherenland, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 

secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6709 36 deel 1 

blz. 7 

16-01-1822 

Knottenbelt ….? te Giessendam, 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. 7 

04-01-1819 

Knottenbelt J. Predikant te Mijnsheerenland tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid 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. 9 

22-01-1818 

Knottenbelt J. te Mijnsheerenland 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 9 

04-01-1819 

Knottenbelt J. te Mijnsheerenland 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. 
9 

16-01-1822 

Knottenbelt J. te Mijnsheerenland, 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 330-36 

17-02-1915 

Knottje Roelof Met signalement Politiechef Tietjerksteradeel (3) 

6092 191 en 192 

05-03-1823 

Knottnerus  Brons W.----  Brons  Knottnerus  W. predikant in Oostvriesland  en kandidaat voor de sinds 1821 vacante plaats  te Nes  

op Ameland enz. de 1e brief wordt ondertekend door de Staadsraad Directeur generaal voor de zaken der Hervormde Kerk de heer 

Calland Keppel  ….? En de 2e brief door de Scriba van Dokkum Adriani A. met als onderwerp; een verbeterde Predikant woning 
enz. en gaat naar Leeuwarden om zijn kinderen en kindskinderen eens te zien en zal dan bij zijn schoonzoon Fockema N. zijn, jaar 

1823 (6) 

8386 949/13  

20-09-1841 

Knottnerus A. M. te  Midlum, 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 ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

7982 227, 234/18 

07-03-1837 

Knudsen Lars Ameland Kapitein op de Louisa, jaar 1837 

7999 550/21, 227 
05-06-1837 

Knudsen Lars Noorwegen  Kapitein op de Louise,  jaar 1837 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Knuijver G.H. Geb. Nijmegen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Sergean t4-3-1837 Overleden te Semarang, (3) totaal dossier 

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

6028 827 
20-11-1817 

Knuystingh Cornelis 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 (3) 

6057 261-B 
11-04-1820 

Knyff van  Godschalk Horatius te Sneek , 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 

Knyff van  Godschalk Horatius te Sneek , 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 

Knyff van  Godschalk Horatius te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  Jaar 1810 (4) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Knyff van  Godschalk Horatius te Sneek , 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 

Knyff van  Godschalk Horatius te Sneek , 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 

Knyff van  Godschalk Horatius te Sneek , 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 

Knyff van  Godschalk Horatius te Sneek , 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) 

8359 377/28, 3 

19-04-1841 

Knyff van Petrus Jacobus 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) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Knypstra Harmtje Hendriks, 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-C 

06-02-1837 

Knypstra Hendrik, 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) 

6252 1196 
08-12-1814 

Ko.? van der ….?, ….? hij tekent als  Gemeenteraadslid van Oudwoude het volgende document: , hij staat als crediteur op de Staat en 
Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4) 

8280 517-11, 20v 

19-05-1840 

Kobus Aafje D. 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Kobus Auke,  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) 

6288 309-9 

09-04-1818 

Kobus E. te Utrecht 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) 

6631  1114 
5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Kobus Hotze  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) 

6026 652 
23-09-1817 

Kobus Jan staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 
gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 

hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6655  399 blz. 7 
29-08-1816 

Koch C. D. te Heeze, 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) 



6395 402 

01-05-1815 

Koch E. J. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het 

Vaderland, getrouw aan uwer Koning  Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815 (2) 

6019 121 

25-02-1817 

Koch E. J. x Crommelin Susanne Marie wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en 

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

Haarlem de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3) 

9126 735 

17-04-1879 

Koch F. T. W. te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in 

Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4) 

5662 42 

00-00-1881 

Koch Faber & Co. Workum Schip de Workum Packet I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

9181  1923 

01-11-1915 

Koch Hendrik Jozef,  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) 

6709 36 deel 2  blz. 

20 en 21 

16-01-1822 

Koch J. D. C. te Engelen, 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 (6) dossier (43) 

5666 Jaar 1882 akte 

15 

Koch Jan Jurjens  ----  Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Sneek, Sangers Jan Taekes te Bolsward, Koch Jan Jurjens te Workum en 

Faber Freerk Freeks te Workum alle ondernemers van de Stoombootdienst Workum-Enkhuizen-Amsterdam brengen in kennis dat de 
voornoemde dienst zal worden uitgevoerd door het Stoomschip “Workum Packet”tevens de Diensregeling en prijzen enz. en het 

hoofdkantoor is gevestigd te Workum ten huize van Jong de J. R. jaar 1882 (3)   

5666 15 

24-03-1882 

Koch Jan Jurjens Workum Schipper op de Workum Packet, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

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

5665 17-02-1881  

akte  

142 t/m 148 

Koch Jan Jurriens en Vreeze de Lodewijk Gerrits Beurtschippers beide te Workum woonachtig, Onderwerp: maken  bekent dat zij in 

werking zal stellen twee Beurtschepen met de namen “ Maria Cornelia” en “ Susanne”  voor de dienst van Workum via de Zuiderzee 

en het IJ naar Amsterdam de kantoren zijn gevestigd te Workum en te Amsterdam op enz. verder  o.a. hun handtekeningen onder een 
handgeschreven brief, een aankondiging van voormelde dienst met de schepen wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het 

dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen 

en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (11) 

5664 162, 41 
27-02-1917 

Koch Jan Workum Schip de Vijf Gebroeders,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 41 

28-02-1918 

Koch Jan Workum Schip de Vijf Gebroeders,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

3578 20, 21, 28  
en  39, 43   

26-11-1840  

Koch Johan Anton Winsum met het Beurtschip---- Schols Anna Sophia weduwe Koch Johan Anton Beurtschip, Onderwerp; een 
request betreffende een verzoek om vergunning om ten behoeve van hare minderjarigen zoon Koch Jurjen oud 20 jaren een nieuw 

beurtschip in de vaart van Workum op Amsterdam te mogen aanleggen enz. jaar 1840 en 1841 (12) 

6039 779-a en b 
21-10-1818 

Koch Johan Antoon Kleverns, [1] schipper by Jever op het Schip de Vrouw Marian gedestineerd naar Amsterdam komende van 
Bremen geladen met teer en ten anker gekomen bij Ameland en dien nagt door het slegte weer met regen en hooggaande zeeën het 

anker doorging en dat hij met zijn stuurman enz. een heel verhaal door de schipper geschreven wat zij meemaakten die nacht enz. 

jaar 1818 (6) 

6040 805 

03-11-1818 

Koch Johan Antoon Kleverns,[2] schipper by Jever op het Schip de Vrouw Marian gedestineerd naar Amsterdam komende van 

Bremen geladen met teer en ten anker gekomen bij Ameland enz. een request van hem aan de Gouverneur van Vriesland jaar 1818 

(7) 

6041 880 
05-12-1818 

Koch Johan Antoon van beroep Schipper op het Tjalk Schip de Vrouw Maria bij Ameland op 04-10-1818 verder verklaren de 
Bergers en Wagenaars dat zij ontvangen hebben van de strandvonder Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (4), jaar 1818 

6075 

 

817 

26-10-1821 

Koch Johannes , gepensioneerd Soldaat wegens zijn overlijden op de 25’ oktober 1821  wordt hij ingeschreven in het Grootboek 

Hoofdafdeling Militaire Pensioenen  onder no. 558  enz. jaar 1821 (1) 

5673 82 
18-04-1907 

Koch Jurjen  J. Bolsward Beurtschipper Vrouw Tjitsche 

5673 

 

141 

18-04-1907 

Koch Jurjen  J. te Bolsward , Beurtschipper van Bolsward naar Amsterdam verzoekt in een door hem geschreven en getekende brief 

(2 stuks) om met zijn motorschip genaamd de  “Vrouw Tjitsche” de Prov. Vaarwateren te mogen bevaren enz. en dat de kortste 
vaarweg voor hem is  om vaaf Bolsward de\Zuiderzee te bereiken enz. enz. jaar 1904 (dossier 23) 

9465 Deel 2, 118 

26-09-1853 

Koch Jurjen de weduwe te Workum, Beurt en Veerdienst van Workum naar Amsterdam, zij  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 1853 (8)      

5664 274-a , 7 

28-02-1918 

Koch Jurjen te Bolsward met het Schip de Vrouw Tjitsche,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162, 7 

27-02-1917 

Koch Jurjen te Bolsward met het Schip de Vrouw Tjitsche,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

3578 20, 21, 28  

en  39, 43   

26-11-1840  

Koch Jurjen Workum met het Beurtschip---- Schols Anna Sophia weduwe Koch Johan Anton Beurtschip, Onderwerp; een request 

betreffende een verzoek om vergunning om ten behoeve van hare minderjarigen zoon Koch Jurjen oud 20 jaren een nieuw beurtschip 

in de vaart van Workum op Amsterdam te mogen aanleggen enz. jaar 1840 en 1841 (12) 

7977 158-6, 1 
14-02-1837 

Kochtra Hendrik Jelles te Achtkarspelen, 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) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Kock Beilanus F. C. te Paezens, 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 15 
04-01-1819 

Kock Beilanus T. C. (Theodorus Coenraad) te Paesens 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. 12 

Kock Beilanus T. C. (Theodorus Coenraad) te Paesens, 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 



16-01-1822 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. 
17 

16-01-1822 

Kock Beilanus T. C. (Theodorus Coenraad) te Paesens, 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) 

8361 416-8 

29-04-1841 

Kock Beilanus T. C. (Theodorus Coenraad), van Assen thans kandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Groningen en 

hulppredikant te Paesens Kock Beilanus T. C. (Theodorus Coenraad) is benoemd als Predikant der Hervormde Gemeente van 

Hollum en Ballum op Ameland enz. jaar 1841 (5) 

5672 20 

17-07-1890 

Kock de  & Molema & Boon Scheepswerf te  Hoogezand Betreft een te laten bouwen van een boot  door  Bruinsma Pieter dezelfde 

afmetingen als Stoomboot de Hunze II jaar 1890 (7) 

6098 933 
27-09-1823    

Kock de P. . 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hemelumer 
Oldephaert 

       en 

Noordwolde 

Kock de P. te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en 

Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  

de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. 
jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8377 755/2 

02-08-1841 

Kock de Rombaxtus, Melktapper te Lwd. wonende in de Schrans onder Huizum no. 92 ,  een handgeschreven brief met zijn 

handtekening met als onderwerp dat zijn 2 schapen zijn gestolen enz. maar ook een  een proces verbaal wegens het frauduleus 

slachten van twee schapen, jaar 1841 (een dossier 22) 

6680 418 blz. 4 
07-10-1818  

Kock de T. te Utrecht, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent 

de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. 

jaar 1818 (8) dossier (14) 

6870 09-03-1825 

35-C 

Kock Dirk Jacobs is bij de loting voor de  Nat. Militie te beurt gevallen nr. 110, maar wegens gebrek aan lengte vijgesteld enz. enz. 

en aangezien hij niet gedoopt is  verzoekt de militie raad een bewijs van geboorte enz. enz. jaar 1825 (2) 

6623 157-158 

08-01-1814 

Kock Johannes, 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 O. (Oege),, Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van H. (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) 

6255 265-9 

13-03-1815 

Kock Joseph , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het 

dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze 

pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap 

tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om 

enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10) 

6680 418 blz. 6 

07-10-1818  

Kock P. E. te Brussel, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 

Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent 

de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. 
jaar 1818 (8) dossier (14) 

8285 615-2, 15 

19-06-1840 

Kock te Groningen 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 Harlingen 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) 

9181 

 

2129 

10-12-1915 

Kodde L., ------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd  de landbouwers.  Vogel de J.,  te Nieuw en 

St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst  Serle van der, Bliek A. te Nieuw en 

St. Joostland , Janze S. Sz.  te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13) 

9725 Deel 2  
Blz. 66 

00-00-1887 

Koe  Wytzes  de Pieter ,  5e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887(2) 

6637 296 
28-03-1815 

Koe de  Greelt Schipper van Lemmer op Sneek 

6633  1403 

03-11-1814 

Koe de A.  ---- Kesler Paulus Matthias Predikant bij de Hervormde Gemeente te Nijega  en Elahuizen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland en geeft met verschuldigde eerbied te kennen  dat al reeds zes weken verlopen zijn dat de conferentie 

tusschen  den here Schout  onzer Gemeente en den Kerkenraad  teneide finale schikkingen te maken betreffende zijn achterstallig 
Tractement en dat de bijeenkomst zoo ongeregeld asl onstuimig heeft plaatsgehad dat zij  hebben afgezonden  Boelsma H. 

administrerende Diaken en Koe de A.  tweeden Kerkvoogd wantrouwende de orders van den Vorst en dat hij smeekende  zijner 

echtgenoote en kinderen en dat die onwillige  diaken Boelsma H. administrerende Diaken genoodzaakt enz. 

6034 398 

30-05-1818 

Koe de A. H. te Koudum 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) 

6258 627-14 

21-06-1815 

Koe de A. H. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Koe de Age 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Koe de Age H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 
(3) 



6070 424-17>>        

25-05-1821 

Koe de Age 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) 

6636  188 
19-02-1815 

Koe de Age H. staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en 
Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 

(4) 

6078 95-22 

25-01-1822 

Koe de Age Harings  te Elahuizen , Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Koudum enz. enz. jaar 1822 (1) 

6089 1194 blz. 20    

23-12-1822 

Koe de Age Harings te Elahuizen 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) 

6640   544, 9 

15-06-1815 

Koe de Age Harings te Elahuizen 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) 

6100  1215-20 

29-11-1823 

Koe de Age Harings te Elahuizen, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Koudum in 1823 die dat ook 

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

6241 36 
27-01-1814 

Koe de Age Harings,  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) 

6062 659 

27-09-1820 

Koe de Age Harings, de Zetters van Koudum vinden dat  hij in de releve van onbebouwde eigendommen vermeld moet worden als 

bezitter van 4 pondenmaten  (1 pondemaat is ca. 0.38 hectare) greide aangewas 5e klasse enz. enz. jaar 1820 (1) 

6060 480 
06-07-1820 

Koe de Age Harings, 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) 

6293 136+B 

18-02-1819 

Koe de Age te Elahuizen, Jong de Cornelis Jarigs te Warns, Hornstra Albert Clases te Nijega en Schaper Durk Likles te Hemelum 

worden in qualiteit als Grietenije Raaden van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde opgeroepen om op den 18e  februari 1819  

bijlage een Resolutie Genomen bij de Grieteny Raad van  Hemelumer Oldephaert en Noordwolde op 18-02-1819 , jaar 1819 (16) 

8385 928/6 

18-09-1841 

Koe de Anne Haring---- Blok Salomon Jacobs slagter te Lemmer hij wordt beschuldigd van Frauduleuse slachting enz. een 

procesverbaal door de Deurwaarder Koe de Anne Haring te Lemmer  jaar 1841 (dossier,  40) 

8385 928/5 

18-09-1841 

Koe de Anne Haring---- Koehoorn Gerben Jans , slagter te Oosterzee hij wordt beschuldigd van Fraudileuse slachting enz. een 

procesverbaal door de Deurwaarder Koe de Anne Haring te Lemmer  jaar 1841 (dossier,  36) 

5986 262 lijst 4. 

08-04-1814 

Koe de Cornelis hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende 

reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor Personeel en Mobilair enz. 

over jaar 1814 (5) 

6626  472 
07-04-1814 

Koe de G.---- Olivier W. Commissaris van Sneek geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren 
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat Koe de G. van beroep Schipper varende van de Lemmer op Sneek 

v.v.  heeft geweigerd te vervoeren eenige stukken en verzoekt dan ook de nodige orde orde te stellen enz. jaar 1814 (1) 

6624 276 
17-02-1814 

Koe de Gerrijt Jurjens---- Althuis van S. Klerk en Amamensis der Gemeente Lemmer heeft aan de de Commissaris Generaal van het 
departement Sneek Olivier W.  eenige Excessen door de Armvoogden in de Gemeente Lemmer tegen de Heer Rengers L. J. J.  (die 

gelast is de functie van Maire provisioneel waar te nemen) gepleegd van dewelk een proces verbaal (is ook aanwezig) is opgemaakt 

enz. verder staan in het Proces verbaal vermeld de Algemeene Armvoogden de Personen Koe de Gerrijt Jurjens en Hoeksma Feike 
Hylkes gekomen aan het huis van Rengers vergezeld van een grote menigte Armen en Galimenteerden en hebben met veel drift geld 

tot de bedeling enz. (zie ook document 270) jaar 1814 (3) 

8386 945/10 
24-09-1841 

Koe de Gerrit Harmen,  verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2) 

6396 607 

16-06-1815 

Koe de Greelt---- Andringa de Kempenaer A.A. Luitenant  Collonel Commanderende het 8e Battaillon Landstorm arr. Sneek 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Lemstra Sibbele Jelles 

betreffende zijn rekwest en dat het beroep van de Suppl. als Beurtschipper van de Lemmer op Sneek  denzelve veroligt dagelijks 
tusschen de Lemmer en Sneek te varen en alsoo gegronde reden oplevert om  omtrent de absentie bij de exercitie te zijn enz. en dat 

zijn compagnon Koe de Greelt van beurt mag houden zodat een der beiden aan boord kan blijven  enz. jaar 1815 (3) 

8217 1083/2 
no.16 en 34 

22-10-1839 

Koe de H. M. 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) 

8224 1244 

06-12-1839 

Koe de H. M. 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) 

6871 28-03-1825 

27-A 

Koe de H. Y. van beroep Slagter betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal opgemaakt 20 januari 1825 wegens 

frauduleuse slagting van 4 schapen enz. jaar 1825 (3) 

6026 652 

23-09-1817 

Koe de Harmen staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 

gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 
hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6865 27-A 

20-01-1825 

Koe de Harmen Ypes, Slager te Hindelopen, Onderwerp; een tegen hem pgemaakt proces verbaal van bekeuring wegens het slachten 

van schapen zonder enz. enz. jaar 1825 (2) 

3590 68 
17-09-1874 

Koe de Hylke----  Lemster-Groninger-Veendammer  Stoombootreederij N.V.  Visser Jan Siemens Lemmer  en Koe de Hylke 
Lemmer Directeuren van de schroefstoombootdienst  van Groningen op Amsterdam via Sloten, Woudsend, IJlst, Sneek en de 

Lemmer en dat geen der ondernemers Jaalsma ….? En Hoff van der ….? Aan hun verlichting voor ene borgtocht enz. jaar 1874 (15) 

9187 1114 
07-08-1918 

Koe de Jan, 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) 

6632  

 
  

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Koe de Joeke R. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van 

de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een 
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de 

Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter 

vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6) 



6264 1123 

23-11-1815 

Koe de Jurjen Everds, Schoolonderwijzer te Oudemirdum staat vermeld in een lijst van Pretentien  over 1813  waarin vermeld wordt 

hoeveel geld hij nog tegoed heeft van de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5) 

6259 754-3 

21-07-1815 

Koe de Jurjen Everts, Schoolonderwijzer te Oude Mirdum heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren 

en/of Diensten)  van  de gemeente Balk en wordt vermeld op een Staat van posten welken aan den Heer Gouveneur in de Povintie 
Vriesland worden geproponeerd om uit de post van onvoorziene uitgaven van de staat der begrooting over 1814 van de Gemeente 

Balk te worden voldaan enz. jaar 1815 (4) 

6661 137 blz. 9 

19-03-1817 

Koe de Lammert Sjoerds te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar 

Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden 
en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, 

jaar 1817 (9) 

6870 17-03-1825 
12-A  

Koe de Lammert Sjoerds te Sondel en Dijk van Tjeerd Pieters te  Wijckel  Onderwerp: een procesverbaal aan hem gegeven en er 
wordt aan hem een transactie aangeboden om vervolging te voorkomen wegens enz. enz. jaar 1825 (3) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 3>> 

27-08-1839 

Koe de M. A. te Elahuizen 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) 

6423 541D 

17-10-1817 

Koe de M. H. Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 16 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. 

Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst 

der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6628  825 blz. 2 
23-05-1814 

Koe de S. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door 
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie 

worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der 

Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6712 275 
00-00-1822 

Koe de Sietze F., die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Woudsend Runderbeesten verloren is,  jaar 1822 (2) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Koe de Tjerk Gerrits te Lemsterland 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 

11/7-C 

Koe de Tjerk Gerrits vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie 

Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart 

aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 65 

00-00-1887 

Koe Wytzes  de Pieter,  op de Wilde Vaart,  5e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

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

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887(2) 

6258 630-19 
17-04-1815 

Koe?s  Willem Rochol komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een 
brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De 

Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 

Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat 
zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (2) dossier   (45) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Koebergen Johannes Matthias 125 is zijn volgnummer en Rotterdam is 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Koed de Gosse, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6089 1194 blz. 10     

23-12-1822 

Koedijk Marten Gjolts Huisman te Grouw 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) 

6840 36-A  

blz. 34 

22-04-1824 

Koedijk Sikke M. Landbouwer 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) 

6245 399-64 

10-05-1814 

Koegel Jan zijn weduwe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6245 399-68 
10-05-1814 

Koegel Jan, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 
1812 (2) 

5993 958-A 

26-11-1814 

Koeha Jan Gerrits ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , 

aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden 

gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , 
Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter 

van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. 

Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, 
Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te 

Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis 
gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes 

Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16) 

9180 642 

07-04-1915 

Koehoorn  Roelof, 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) 

8374 694/8 

15-07-1841 

Koehoorn G. J.   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) 

8383 882/14 

06-09-1841 

Koehoorn G. J.  te Oosterzee jaar 1841 (1) 



8356 328-4 

03-04-1841 

Koehoorn G. J. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de 

Correctioneele 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) 

8385 928/5 
18-09-1841 

Koehoorn Gerben Jans , slagter te Oosterzee hij wordt beschuldigd van Fraudileuse slachting enz. een procesverbaal door de 
Deurwaarder Koe de Anne Haring te Lemmer  jaar 1841 (dossier,  36) 

9465 Deel 2, 73 

31-10-1866 

Koehoorn Hendrik te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Lemmer naar Heerenveen,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)      

9465 Deel 2, 90 

31-10-1866 

Koehoorn Hendrik te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Lemmer naar Heerenveen, hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8). 

9184 400 
02-04-1917 

Koehoorn J. gehuwd met Vries de Akke, 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Koehoorn Jan Tettes 188 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) 

6626 487  blz. 12 

07-04-1814 

Koehoorn Jan Willems 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 2  

Blz. 81-A A  

00-00-1889  

Koehoorn Jan,  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) 

9186 244 

05-03-1918 

Koehoorn Jelke gehuwd met Vries de Akke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven 

ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Koehoorn Jerke Jans staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon 
uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en 

woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Koehoorn Jouke Jans te Lemsterland 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 

11/1-C 

Koehoorn Rienk Tittes te Gaasterland 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) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Koehoorn Roelof Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-22 

17-02-1915 

Koehoorn Roelof Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden , jaar 1915  (4) 

6833 14-A, 11 

12-02-1824 

Koehoorn T. G. 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) 

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Koehooven Jan C. te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Koehooven Kornelis te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

8345 79-32 
25-01-1841 

Koehorst Martinus, Soldaat Bataillon artillerie transporttrein * 20-01-1820 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) 

6692 274 

28-09-1819 

Koeienziekte  Lijst met namen van Landlieden  in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel (zie aldaar) en hun woonplaatsen en 

de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 

1819 enz. Jaar 1816 (6) 

6692 282 

07-10-1819 

Koeienziekte, Lijst met namen van Landlieden  in Delfstrahuizen, en Knijpe de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals hoeveel 

aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. enz. ( Jaar 1816 3) 

9182 605 

05-04-1916 

Koeijer de Joost Aalbert,  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) 

6277 31 

08-01-1817   

Koek Andries P. hij wordt vermeld als geteekend samen met de andere Grietenij Raad leden van Ameland met omtrent 2000 zielen 

als inwoners en hun bestaan geheel afhangt van de Zeevaart die door den Oorlog een lange reeks van jaren heeft stilgestaan enz.`de 

brief is gedateerd op 21-11-1816 jaar 1817 (1) 

6833 27-A blz. 9 

06-02-1824 

Koek Hend’k 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 

6418 248-A  
 3e blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Koek Hendrik H. * Joure wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale 
Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 

31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 



6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Koek Hendrik Haijes 732 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) 

6382 20 nr.  223 

29-03-1814 

Koek Hendrik Haijes plaatsvervanger van Taconis Sijmon Sipkes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering 

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

6242 79 

04-02-1814 

Koek Joseph, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 

Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6631  1114 

8e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Koeke H. 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 65 
02-04-1814 

Koekkoek Willem Jans 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 

6384 19 

26-05-1814 

Koel Yeen Wilts, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als 

Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en 
Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 

incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --

Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

6007 70 

30-01-1816 

Koele Jan, Mr. Timmerman, Een declaratie met de kosten van de reparatie aan  de Academie gebouwen van Franeker jaar 1816 (1) 

6834 23-C 

17-02-1824 

Koelma  Albert Freerks staat in een document van voordragt van vacerende 2e Luitenantsplaatsen bij het 3e Bataillon Rustende 

Schutterij in het voormalige district van en met vermelding van zijn benoeming in en hogere rang enz. jaar 1824 (5) 

8211 988-3, 39 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Koelma ….? de weduwe te Wolvega 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 Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten 

van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6852 26-A 
31-08-1824 

Koelma Albert Freerks Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor overtreding van een 
verkeere aangifte van een  paard jaar 1824 (3) 

6856 2-A 

09-10-1824 

Koelma Albert Freerks hij wordt bekeurd wegens niet betaalde belasting voor zijn paard enz. jaar 1824 (5) 

8364 486-2 
18-05-1841 

Koelma F. S. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon 
ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2) 

8383 874/9 no. 23 

04-09-1841 

Koelma Frederik Sakes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van 

ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6) 

6258 520-7 en 12 
en 17 

31-05-1814 

Koelman Freerk Pieterste,  Voerman te Wolvega wegens het transporteren van een Officier ( Wessel Gerrit 2e Luitenant bij het derde 
Regiment Dragonders wegens het transporteren van eerst genoemde op order van de Commissaris van Oorlog op 4 Februari 1814  

van Wolvega naar Oudeschoot enz  van Wolvega naar Oudeschoot op 09-02-1814 hij is dan 2e Luitenant bij het 2e Regiment 
Dragonders   enz. ,  wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente 

Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden, 

tevens een verklaring dat hij de tegoeden heeft ontvangen van de Schout Kleinsma (Klijnsma) F. P.  (Foppe Pieters) een jaar 1815 (5) 
dossier (23) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Koelman Hein 71 Jelsum 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) 

7977 158-6, 7 

14-02-1837 

Koelman Hendrikus Johannes , Bolsward, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en 

Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (3) 

6277 30-18 

09-01-1817 

Koelman J. Hij ondertekend mede als lid van de gemeenteraad van Workum het volgende document; 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) 

6279 322+ 324 
20-03-1817   

Koelman J. hij ondertekend samen met de burgemeesteren en Raad van Workum het stuk>> Sluyterman P. A. Mr.---- Koopmans H. 
Excepteur der Belastingen  van Workum een Ambtelijke brief waarin ook genoemd Sluyterman P. A. Mr. Jaar 1817 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

Koelman J. te Workum 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 

Koelman Jan  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6277 30-12 

09-01-1817 

Koelman Jan B. 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) 

6070 424-17>>        

25-05-1821 

Koelman Jan 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) 

6669 415-k 

29-10-1817 

Koelman Jan Lid van de Raad der Stad Workum staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene 

nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad 
alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6277 30-12 

09-01-1817 

Koelman Jan 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) 



5993 889 

04-11-1814 

Koelman Jan vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens 

te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2) 

6646  957 lijst 8 

20-12-1815 

Koelman Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, 

Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum enz. 
jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-D            

05-01-1816 

Koelman Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, 

Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum enz. 

jaar 1816 (3) 

6251 1040 

22-10-1814 

Koelman Jan,  Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een  document dat aan de Gouveneur van Vriesland 

gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde eigendommen van 25 %  enz. 

tevens een  extract uit de Notulen van de Vroedschap  waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer J. en de Burgemeester Everts 
E. A. (Evert Arend) i.v.m. met een benoeming van een belangrijke post door Abinga van Humalda Jonkheer J . en getekend door 

Brandenburgh J. President en Potma A. L. (secretaris), Koelman Jan.,   Stelwagen J. J., Trony J., tevens een handgeschreven en 

ondertekende brief van  Sluijterman L. A. F.  waar hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts jaar 1814 (9) 

6060 480 

06-07-1820 

Koelman Jan, 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 

Koelman Jan, 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) 

6838 25-D 

29-03-1824 

Koelman J----Workum, benoeming van de leden van de raad , Schols J., Kannegieter J. (Johannes), Hoekema S. J., van Beijma thoe 

Kingma J. M., Lamoraal Sluijterman A.E., Kingma R. J., Troste C.,  Koelman J. Bergh van den H.,  Bronger K. E. en als 

burgemeester Schols J. (Jurjen) en wethouders Kannegieter J. en Hoekema S., Wij Willem bij de gratie gods Koning der 
Nederlanden enz. (10) jaar 1824 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Koelmans B. 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) 

9465 Deel 2, 12 

13-07-1863 

Koelmans Enne  te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie, Nieuwen Bildtdijk 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 1863 (8). 

9465 Deel 2, 13 
26-03-1857 

Koelmans Gerrit te Vrouwenparochie Beurt en Veerdienst van Vrouwenparochie 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). 

6424 609 
10-12-1817 

Koelmans Hein K. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 4>> 

27-08-1839 

Koelmans J. te Ferwoude 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) 

5665 20-12-1880  

akte  

85 t/m 87 

Koelmans Jan te Makkum Onderwerp:  o.a. handgeschreven brief met zijn handtekening , een aankondiging van zijn Beurtdienst  

tussen Makkum en  Exmorra-Zijl en Bolsward, wat ook in een advertentie  (1 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens 

de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook 
vermeld, jaar 1880 (4) 

6424 584 

02-12-1817 

Koemans Hend’k Jans 39 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 1 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6417 211 

15-05-1817 

Koemans Hendrik 25 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) 

6384 111 

13-06-1814 

Koemhof C. , 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) 

6036 532 
22-07-1818 

Koen Andries P. wordt vermeld als lid van de Grietenije Raad van het eiland Ameland  met als onderwerp vrijdom van de 
grondlasten voor onbebouwde eigendommen enz. jaar 1818 (3) 

6638 320 

03-04-1815 

Koen Andries Pieters Ballum Oud-Kapitein Betreft Vergaan op Ameland schip de  Jonge Theodoor, Afschrift (28)   

6871 28-03-1825 

28-12-1825 

33/1-C 

Koen Andries Pieters te Ameland, 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) 

6260 782,13-15 

04- 08-1815 

Koen Andries Pjelles?---- Ameland  de schout Ruijter de G. J.  (Gerbrandsz J.) en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks 

stuk waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een 

reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4) 

9134 1233 
06-09-1883 

 Koen Anne 26 jaar * Nijehorne  hij staat op een lijst  tot benoeming ener Veldwachter in de Gemeente Achtkarspelen enz. enz.  jaar 
1883 (4) 

6253 28 blz.4 

04-01-1815 

Koen Geertje Harmens, 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Koen Klaas Sijmens 160 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) 



3698 B-24 

14-02-1832 

Koenen Froukje Piers, 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-25 
13-02-1834 

 

Koenen Froukje Piers, 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 24-A 

nrs. 1 - 11 
08-02-1835 

Koenen Froukje Piers, 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 

Koenen Froukje Piers, 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 

Koenen Froukje Piers, 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) 

9725 Deel 2  

07-09-1881 

Koenen W. te Harlingen Kapitein op het schip de Elisabeth 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 1881 (2) 

9725 Deel 2  

21-11-1881 

Koenen W. te Harlingen Kapitein op het schip de Elisabeth 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 1881 (2) 

9725 Deel 2  
28-07-1881 

Koenen W. te Harlingen Kapitein op het schip de Elisabeth 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 1881 (2) 

9725 Deel 2  
07-09-1881 

Koenen W. te Harlingen Kapitein op het schip de Elisabeth 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 1881 (2) 

9725 Deel 2  

03-05-1882 

Koenen W. te Harlingen Kapitein op het schip de Elisabeth 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 1882 (2) 

8257  69/20, 3 

nummer 66 
20-01-1840 

Koenen Wouter P. de weduwe 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) 

8280 526-1, 1 

22-05-1840 

Koenes A. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 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) 

8386 949/6-1 

25-09-1841 

Koenes A. te Rohel Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger 

jaar 1841 (2) 

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Koenes A. te Rohel staat als aan wien den uitvoer is geschied 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Acht- 

   karspelen 

Koenes A. te Roohel staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie 

(122) 

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Koenes A. te Roohel 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) 

6632 1262,  
6e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Koenes Eeuw, 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) 

6389 15 

03-11-1814 

Koenes Klaas en Esgens Hendrik zij verzoeken betaling van gelden hun voor het vervoeren van Hospitaal en Militaire goederen van 

Leeuwarden naar Holland enz. jaar 1814 (1) 

8204 829/20, 264 

Blz. 9 

18-07-1839 

Koenes Klaas Wijbrens hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur 

Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13) 

8120 244                 

1068/17 
29-10-1838 

Koenes Koene Sents Achtkarspelen Schipper, jaar 1838 

6081 376 

13-04-1822 

Koeningl 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) 

9414 215, 218, 220, 

222  
21-10-1918  

Koenot Adolf Harmanus en Putten van Gerrit  geven in een door hun getekende brief  met eerbied aan de gedeputeerde staten  te 

kennen in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Bond  van Veldwachters gevestigd Zocherstraat 75 te Amsterdam, 
waarvan de statuten goedgekeurd zijn op 19 Juli 1818 bij K. B. no. 61, omvattende ruim 4500 Politieambtenaren onder uw aandacht 

te brengen dat de Gemeenteraden in deze Provincie in gebreke zijn gebleven te voldoen aan de wenschen van enz. enz.  en dat het 

aanvangsalaris van een Rijksveldwachter in de kleinste gemeente thans fl. 1060 bedraagt enz. enz.  met als bijlage een Memorie van 
Toelichting enz.  ook een paar stukken over Workum, jaar 1918 (25) 

9414 224 

02-12-1919 

Koenot Adolf Harmanus en Putten van Gerrit  geven in een door hun getekende brief  met eerbied aan de gedeputeerde staten  te 

kennen in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Bond  van Veldwachters gevestigd Zocherstraat 81 en 75 huis te 
Amsterdam, waarvan de statuten goedgekeurd zijn op 19 Juli 1818 bij K. B. no. 61, omvattende ruim 5200 Politieambtenaren onder 



uw aandacht te brengen dat de Gemeenteraad van Schiermonnikoog in gebreke is gebleven te voldoen aan de wenschen van enz. enz.  

en dat het aanvangsalaris voorstaan eene regeling van fl. 1600.= minimum tot fl. 2100 maximum  bedraagt enz. enz.  met als bijlage 

een Memorie van Toelichting enz.  de wethouder Karst F.  wordt geantwoord dat het prestige niet had te lijden al was de 

Veldwachter ok een Kolenwerker enz.  de andere wethouder Boekhout ….? Gaf te kenen dat er geen rekening kan worden gehouden 
met het verlanglijstje van de Veldwachter enz.  jaar 1919 (25) 

6256 338 

21-02-1815 

Koenraads Jan----, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega 

Schurega enz. Jaar 1815  (8) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Koens Adolf, 816 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Koens H. 6 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Koens Johan, 6 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) 

6258 550 

06-06-1815 

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 

Koenstra Cornelis H., 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 

Koenstra Kornelis H. en Grevelink Tjerk Jans beide te Sexbierum voor het verven der Pieken, Vermeld op het Document Nota 

wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4) 

6258 577-3 
13-06-1815 

Koenstra Kornelis H. en Grevelink Tjerk Jans beide te Sexbierum voor het verven der Pieken, Vermeld op het Document Nota 
wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4) 

6031 91 

10-02-1818 

Koentz P. C. (Petrus Christiaan) Predikant ontvangt fl. 9.=  van de Grietman jaar 1818 (1) 

6671 54 blz. 19 
22-01-1818 

Koentz P. C. (Petrus Christiaan) te Oosterzee Predikant Classis Heerenveen 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. 15 

22-01-1818 

Koentz P. C. (Petrus Christiaan) te Oosterzee Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in 
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

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

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

6099 978 

07-10-1823    

Koepokinenting  een missievee van 18 sept. 1823 enz. dat de Onderwijzers en Onderwijzeressen geen kinderen toe laten die ingeent 

zijn enz. enz. dit is ook van kracht voor de huisonderwijzers enz. jaar 1823 (1) 

6098 872 
11-09-1823    

Koepokinenting  Onderwerp: Natuurlijke kinderziekte , dat in Amsterdam deze ziekte weer heeft plaatsgevonden , en dat alle 
onderwijzers en onderwijzeressen  aan de belofte te zullen onderworpen dat zij van geene kinderen  op hunne scholen ontvangen  die 

niet voorzien zijn van het bewijs van Koepokinenting of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben  enz. enz. jaar 1823 (2) 

6873 09-04-1825 

 1-A 

Koepok-inenting: een document betreffende dat de uitdrukkelijke intentie dar er geene kinderen tot de scholen worden toegelaten dan 

die voorzien zijn van een bewijs dat zij de Koe pokinenting ondergaan of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben enz. jaar 1825 (5) 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Koerkamp Feye Remts Schipper wordt genoemd in : Koerkamp Jan Eltjes Feyes * 15-07-1822, met  de namen van zijn ouders, waar 

naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de Koophandel , jaar 1841 (4) 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Koerkamp Jan Eltjes Feyes * 15-07-1822, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op 

de Koophandel , jaar 1841 (4) 

6423 541D 

17-10-1817 

Koerkamp Remt R. Kapitein op het Schip Elisabet 23 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van 

de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der 
nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

9185 1144 

05-09-1917 

Koerman Lambertus Henricus, 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) 

6632 1276  

1e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Koerrsman Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en 

Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat 

betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

9181 1657 

18-09-1915 

Koers Albert agent van Politie te Amsterdam,  hij is vermeld op een staat van voordracht tot benoeming van een veldwachter voor 

Schoterland met persoonsgegevens enz. jaar 1915 (3) 

9182 243 
01-02-1916 

Koers Albert te Amsterdam hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met 
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6) 

9414 187             

21-07-1914  

Koers Albert te Amsterdam, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in 

de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier 
(8) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Koers harmen H. 64 is zijn volgnummer en Heeg 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) 

6303 608 

20-08-1823 

Koers J. G.  ---- Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der 

Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document  ende de schulden die de gemeente heeft en 



zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat van 

Behoeften der  Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert,  waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g. gemeente en 

Koers J. G.  die nog een rekening heeft openstaan enz.  jaar 1823 (4) 

6049 594 
20-08-1819 

Koers J. G. lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Tjallebert, zij verzoeken uit de rijkskas fl. 400 omdat er 
reparatieen enz. enz. jaar 1819 (4) 

6095 545 

25-06-1823   

Koers J. Hij is Kerkmeester van der Hervormde Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden Onderwerp:  tractement voor een 7e 

predikant enz. jaar 1823  (3) 

8257  69/20, 1 
nummer 69 

20-01-1840 

Koers Jan W. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen 
aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 

25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel 

Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

5991 686 
05-09-1814 

Koers Jan, ---- Bolman Isaac en Smeding Hermanus en Koers Jan, wonende te Leeuwarden Administrateuren van een fonds tot 
ondersteuning der behoeftigen verzoeken enz. enz.  jaar 1814 (2) 

5991 686 

05-09-1814 

Koers Jan, ---- Bolman Isaac en Smeding Hermanus en Koers Jan, wonende te Leeuwarden Administrateuren van een fonds tot 

ondersteuning der behoeftigen verzoeken enz. enz.  jaar 1814 (2) 

5990 666 

26-08-1814 

Koers Jan,  te Leeuwarden  een handgeschreven brief die ondertekend is door Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Koers Jan,   

Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna  bij haar testament dd. 25-01-1766, er worden de volgende personen genoemd met diverse 

legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Coenen van Christiaan, Noorda Gerrijt, Tickens Hermanus, Koopman van beroep, 
Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis Johanna, jaar 1814 (4) 

9181 1413 

06-08-1915 

Koersen Jetsje,  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) 

6286 50 ½ / 50 
07-01-1818 

Koersma  Johannes Jelles---- Sijtzema Geert Pieters, Schoolonderwijzer van de gecombineerde school van Finkum en de Leije  hij 
schrijft en ondertekend een brief dat hij zeer verwonderd is dat de Diakenen zig verzetten tegen de regels en dat de afgegane Diaken 

Koersma  Johannes Jelles en den tegenwoordige Diaken Vellinga Jan Folkerts enz. en dat de betaling van  ¼ Schuit Turf van 1815 en 

1816 voor de school enz. jaar 1818 (7) 

6087 975-11 
19-10-1822 

Koersma Dieuwke 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) 

6623 206 

31-10-1813 

Koersma Johannes J. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den 

Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag 
dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5) 

6623 60 

31-12-1813 

Koersma Johannes J., door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen 

de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas 

over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4) 

6250 968 

14-10-1814 

Koersma Johannes Jelles, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt 

vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) 

(gehele dossier 8 ) 

8373 681/3 
12-07-1841 

Koersveld  van Pieter Epkes te Spanga en Veldes Theunis Alberts  Ytiger der Botervaten te Oldetrijne onderwerp een geldboete van  
25 gulden en dat zij deze enz. enz.  jaar 1841 (2) 

8285 615-2, 39-2 

19-06-1840 

Koersveld ….? te Slijkenburg wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf 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 (8) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Weststel- 

      lingwerf 

Koersveld van P. te Slijkenburg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf 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) 

8211 988-3, 39 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Koersveld van P. te Slijkenburg 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 Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Weststel- 

      lingwerf 

Koersveld van S. te Slijkenburg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf 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) 

8384 920-20 
17-09-1841 

Koert Adrianus * Ooltgensplaat 24-12-1818, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, 
voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde 

van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

6023 382 

14-06-1817 

Koert Casper (Christiaan)----- Lijndraajer Pieter Notaris te Amsterdam de navolgende getuigen Jansen Gerrit als SuperCanga 

gevaren hebbende op het verongelukte schip Gerarda Jacoba Louisa gevoerd door de schipper Koert Casper (Christiaan) zij leggen 

een verklaring af waaruit de lading bestond enz. enz. jaar 1817 (5) 

6031 125, 1, 2 

23-02-1818 

Koert Casper Kapitein op de Gerarda Jacoba Louisa Engelina gestrand  in het jaar 1817 op/bij het eiland Ameland betreft een 

document waarin door de Strandvonder Heeckeren van W. R. J. D.  vermeld wordt wat er van de lading is aangespoeld/in zee 
opgevist enz. jaar 1818 (2) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 
28-06-1817 

Koert W. 800 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) 

9184 1031 
01-08-1917 

Koerten Hendrik, 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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Koerten Jan  * 10-12-1795 Westervoort;   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) 



6854 30-C 

23-09-1824 

Koerten Pieter geb. 17-08-1802 Diedam, 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) 

6636  148 
10e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Koerts Antje de meid van Hessels Koert  te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte 

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

6271 586-3 
01-07-1816 

Koerts Beernt Koerts 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) 

6644  799  

nrs.75-103 

25-09-1815 

Koerts Harmen Jans te Oldeberkoop 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 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) 

6654  372 blz. 6 

09-08-1816 

Koerts Harmen Jans, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 

vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 
Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad 

der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11) 

6630  1017B blz. 2 

22-08-1814 

Koerts Kornelis 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 

Koerts Kornelis 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) 

9183 922 
06-06-1916 

Koes Roelof,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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Koeter K. L. te Berlikum 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) 

6020 136 

03-03-1817 

Koetille de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 

Franekeradeel, 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) 

8280 517-11,  

34-35, 39 

19-05-1840 

Koetjes R. S. 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 Boornbergum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 

namen (69) 

6284 1099 blz. 3   
31-10-1817 

Koets Berend Koers, 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) 

6261 878-2 

11-08-1815 

Koets Berend, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de 

ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe 
Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9) 

6864 21-C 

07-01-1825 

Koets Christoffel---- Belkmeer Gabe * 07-09-1805 z.v. Belkmeer Haye en Kam van der Ymkje en Koets Dirk * 29-11-1805 z.v. 

Koets Christoffel en Veen van Pieterneltie beide te Leeuwarden  wonende en geboren  , zij hebben hunne verplichtingen  wegens de 
Militie niet voldaan jaar 1825 (5) 

6865 12-C 

24-01-1825 

Koets Christoffel---- Koets Dirk  geb. 29-11-1805 , Hoedenmaker te Leeuwarden z.v. Koets Christoffel en Veen van Pieternella 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) 

6865 12-C 

24-01-1825 

Koets Dirk  geb. 29-11-1805 , Hoedenmaker te Leeuwarden z.v. Koets Christoffel en Veen van Pieternella 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) 

6870 09-03-1825 

39-C 

Koets Dirk  van beroep Hoedemakersknecht te Leeuwarden en zijn moeder Veen van Pietertjen oud 37 jaren en huisvrouw van 

Nijlands Hendrik geboren te Steenwijk en wonende te Leeuwarden beklaagden voor de Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden 
wegens terzake van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie de straf is een geldboete of gevangenisstraf enz. enz. jaar 1825 

(2) 

6864 21-C 
07-01-1825 

Koets Dirk---- Belkmeer Gabe * 07-09-1805 z.v. Belkmeer Haye en Kam van der Ymkje en Koets Dirk * 29-11-1805 z.v. Koets 
Christoffel en Veen van Pieterneltie beide te Leeuwarden  wonende en geboren  , zij hebben hunne verplichtingen  wegens de Militie 

niet voldaan jaar 1825 (5) 

6865 9-C 

24-01-1825 

Koets Dirk---- Belkmeer Gabe en Koets Dirk  zij zijn op 4 januari 1824 voor den militaire dienst geschikt bevonden jaar 1825 (1) 

6867 05-02-1825 

9-1-B 

Koets Dirk, Hij wordt vermeld op de staat van Opgaaf van Personen als niet ingeschrevenen in dienst gesteld enz. Militie Cantons 1-

8,  jaar 1825 (2) 

6407 198-1+8-9 
04-05-1816 

Koets Hermanus Willem 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) 

6381 171-D   

22-03-1814 

Koetsma Ruurd Lippes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

8375 708-5_23b-v 
20-07-1841 

Koetstra P. T. de weduwe 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) 

8285 615-2, 23,4 

19-06-1840 

Koetstra P. T. te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het 
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

6243 191-21 

06-03-1814 

Koetstra S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de 

Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn 

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

6418 255-A 

00-05-1817 

Koetsveld van Rijke 400 is zijn volgnummer en Veenendaal 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) 

6830 18-A blz. 28 

21-01-1824 

Koevoet Jan T. 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) 

6386 16 

25-08-1814 

Koevoet Jan Taekles---- Jappes Eke wordt afgekeurd voor den dienst wegens een “breuk” hij is plaatsvervanger van Koevoet Jan 

Taekles en Woude v.d. Jelle Jans wordt afgekeurd wegen zinneloosheid enz. enz. enz. jaar 1814 (2) 

6386 69 en 70 
21-07-1814 

Koevoet Jan Taekles---- Jappes Euke oud 22 jaar geboren te Hindelopen zoon van Jappes Euke en Jacobs Antje, remplacant voor 
Koevoet Jan Taekles ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e Bat. Inf. te Ossendregt nabij Bergen op Zoom omdat hij aan de 

rechterkant zwaar gebroken is enz. jaar 1814 (2) 

6386 34, 35, 36, 37 

01-08-1814 

Koevoet Jan Takles---- Jappes Euke oud 22 jaar geboren te Hindelopen zoon van Jappes Euke en Jacobs Antje, dienende als 

plaatsvervanger van Koevoet Jan Takles (Tekeles) in het canton Bolsward  in afgelopen ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e 
Bat. Inf. Enz. jaar 1814 (6) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Koevoet Jan Tekeles 837 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  

 6e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Koevoet Jan Tekeles te Bolsward 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) 

8381 841/12 
26-08-1841 

Koevoets Cornelis te Ruphen (Deze is gedeserteerd en moet opgespoord en gearresteerd worden) wordt vermeld als militair in een 
document; Afdeling Militaire zaken Noord Braband met 7 kolommen informatie,  jaar 1841 (4) 

6383 13 

03-05-1814 

Koevorden: De Commandant van het legioen Nationale Gardes van Vriesland schrijft o.a.: de vijand welke zig in de vesting van 

Koevorden hebben genesteld hebben een uitval gedaan waarbij zij zig meester hebben gemaakt van een aantal stuks Rundvee en 

hebben enige brandstichting gedaan waarbij meer dan 30 huizen in den asch zijn gelegd enz. enz. jaar 1814 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 203 

00-00-1899 

Koewied  P ieter, Zeemilitie gaat naar Java,  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 1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 183    

00-00-1898 

Koewied Pieter , Zeemilitie, gaat naar Java, 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) 

6417 211 
15-05-1817 

Koffers Teunis 45 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) 

3576 61-a 
14-10-1828  

Kofman 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) 

6261 888 

09-09-1815 

Kofon & Smeding 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) 

6408 308 
26-08-1816 

Koger Jan Jansen---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Koger Jan Jansen, Hilles M. 

en  Taele Jan Jans, Beer de Bauke, Jacobs Michiel  en Swart de Rein enz. jaar 1816 (1) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Koggink Harmanus,  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) 

6390 38 
20-09-1814 

Kogmans F. D. 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) 

9126 1868 

27-12-1879 

Kohler L. Anjum Veldwachter Zijn eervol ontslag, jaar 1879 (4) 

8260 110/18 
08-11-1839 

Kohler Mathias Heinrich Geb. 17-2-1804 Lubbeek. Kanonnier tweede klasse bij het personeel der artillerie van het leger in Oost-
Indië  “ Is bij sententie van het hoog militair geregtshof in Neerlands Indië, van den 7den Ferbruarij 1837, ter zake van het bestelen 

van den kanonnier Siboltz, in de chambrée, veroordeeld tot twee jaren kruiwagenstraf, met vervallenverklaring van den militairen 

stand”. 1839 



6867 09-02-1825 

15-A 

Kohn J. W.----  Jansen Jacob Cornelis Koopvaardij Schipper  verzoekt restitutie van tonnengeld enz. Onderwerp: het vaartuig The 

Susan dat is verkocht aan Kohn J. W. te Zaandam en dat er een nieuwe zeebrief enz. om het onder de nieuwe naam “de Snelheid” 

door schipper Clausen Erich,  jaar 1825 (2) 

6073 659 
31-08-1821 

Koiker  Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe 
majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  

Jaar 1821 (4) 

8375 708-5_6a 

20-07-1841 

Koiopal de weduwe 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) 

8280 526-1, 11 
22-05-1840 

Kois J. J. (Kas?) te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn 

en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6393 134 

28-02-1815 

Kok  Meile Douwes 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) 

6853 18-A 

11-09-1824 

Kok (Kob?) S. N. te Balk Betreft een door de Gouveneur gelezen  en antwoord op,  reclame op de  aanslag op de personele belasting  

jaar 1824 (6) 

6078 86  

23-01-1822 

Kok (Kock) Joseph. ---- Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip de 

Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert 

en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, aan de Gouverneur van Vriesland  verder worden 
genoemd de Commies Kamphuizen ….? ,  Heminga J. F.,  En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit 

zocument heeft voorgelezen en de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, 

Zeldenrust Okke Okkes en Jong de Abe Fongers  alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 
2e dezer omstreeks zeven uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz.  en opgevischt en in 

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

6070 387 

14-05-1821 

Kok A. J. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en  een voorlopig bewijs van vereevening van fl.  enz. enz.  wegens  

onderhoud van enz. jaar 1821 (4) 

6036 479 

07-07-1818 

Kok Adriana weduwe van Aardweg van den Gerrit.---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  

gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 
17-07-1839 

Kok Anne O. te Wijckel 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) 

3572 43-c 

30-04-1822 

Kok B. F. Schipper Onderwerp: Tarif naar hetwelke hij, Schipper van Woudsend op Leeuwarden tegenwoordig vrachten invorderd 

jaar 1822 (3) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Kok Berend, 17 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) 

8197 687-17_3 

06-07-1839 

Kok Boele Jacobus de vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en 

tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

8356 311-4 
30-03-1841 

Kok Bonne Pieter Douwes oud 18 jaar solliciteerd als Klerk bij den Ontvanger van Lemmer  enz. jaar 1841 (2) 

9182 24 

06-01-1916 

Kok Catharina Antonia,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9184 27 
08-01-1917 

Kok Christiaan Joh. , 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) 

9181  2110 

08-12-1915 

Kok Christiaan Joh’ s,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

8372 636-10 
30-06-1841 

Kok Cornelis, Dragonder 3de regiment zware dragonders * 23-05-1818 Muntendam,  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) 

8386 949/29 

20-09-1841 

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

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

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Kok D. J. te Irnsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius 

Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van 

de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Rauwer- 

       derhem  

Kok D. J. te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 

diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie 

(122) 

9414 95, 96 

22-08-1917 

Kok D. te Lemmer er wordt hem de vereiste ontheffing verleend voor een nevenbediening enz. jaar 1917 (2) 

6036 479 
07-07-1818 

Kok de  Jan, de voogden van.---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad 
van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3) 

6866 30-01-1825 

17-4-A 

Kok de ..?---- Kompel Fredericus Franciscus Ontvanger der registratie en Domijnen te Bolsward samen met de wethouder Kok de ..? 

van Bolsward tellen zij het aanwezig gezegeld papier op 24 Januari 1825 des s’ avonds 6 uren ten kantore van enz. beide zetten hun 

handtekening, jaar 1825 (5) 

8350 184-11, 10 

23-02-1841 

Kok de Adrianus 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 enz. 2e afseling Infanterie  jaar 1841 (5) 



8356 324-18, 3 

03-04-1841 

Kok de Boele Jacobus Katonregter van het Kantoor Bolsward 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) 

6089 1194 blz. 33        
23-12-1822 

Kok de Frans Romkes Petrus te Bolsward 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Kok de Hendrik 136 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) 

8214  1026/2 

07-10-1839 

Kok de Hendrik, hij wordt voorgedragen als commies, dezelve is oud 22 jaar geboren te Franeker en is drie jaar als milicien in dienst 

getreden in 1836 enz. jaar 1839 (2) 

6078 83 
22-01-1822 

Kok de Kerst Johannes als Onderwijzer der 2e klasse aan de 2e stads school te Workum benoemd ook genoemd de schoolopziener 
Visser H.W.C.A. te IJsbrechtum,  jaar, 1822 (2) 

6026 667-a 

26-09-1817 

Kok de Kerst Johannes Schoolonderwijzer te Tjerkgaast, zijn vaste aanstelling jaar 1817 (1) 

6081 423 

24-04-1822 

Kok de Kerts Johannes , Schoolonderwijzer te Tjerkgaast hij is vertrokken als Onderwijzer  naar Workum jaar 1822 (1) 

6682 520 

00-00-1818 

Kok de P. ( Petrus) Aanstelling als  Burgemeester  van  Bolsward. (5) jaar 1818 

6669 415-b 

27-10-1817 

Kok de P. ( Petrus) Burgemeester van Bolsward (af te treden 2 januari 1819) staat op een document aan den Gouverneur van 

Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere 

Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle 
steden (21) 

6082 453 

03-05-1822 

Kok de P. ( 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) 

6683 13 Kok de P. ( Petrus) zijn benoeming tot Burgemeester van Bolsward, jaar 1819 (1) 

8377 759/5 
04-08-1841 

Kok de P. de erven voor welke is opgetreden Eldering Feers Adrianus strekkende om korting op het pensioen van  de gewezen 
ontvanger Burggraaf F.  te Witmarssum jaar 1841 (4) 

6869 03-03-1825 

6-A blad 3 

Kok de P. 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) 

6631  1076 

02-09-1814 

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

6866 02-02-1825 
16-A 

Kok de P. 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 

Kok de P. 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 

Kok de P. 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 

6034 398 
30-05-1818 

Kok de P. te Arum 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 7-A 

21-01-1824 

Kok de P. te Bolsward 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Kok de P. te Witmarssum 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Kok de P. te Wommels 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 1199 blz. 34 
26-12-1822 

Kok de Perus te Bolsward,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der 
belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

5990 628 

10-08-1814 

Kok de Petrus  benoemd als Griffier van het Vredegerecht van Bolsward en heden de eed heeft afgelegd voor de Regtbank te Sneek, 

enz. jaar 1814 (1) 

6629 842 

01-07-1814 

Kok de Petrus als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Bolsward 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)) 

6632  

 
  

1237+1344 

25-10-1814 
 

Kok de Petrus---- Attema M. A. E. fungerend officier bij de Regtbank van eersten aanleg te Sneek geass. met de Heer Albarda J. 

Vrederegter van het Kanton Bolsward benevens Kok de Petrus Griffier bij gemeld Vredegeregt hebben wij ons op 22 october 
begeven na Makkum teneinde enige inlichtingen en informatieen te nemen over zekere uitdrukkingen welke door Tigchelaar F. Y. 

(Freerk Ymes) Schout van Makkum op dien avond van den 21e april 1814 in de Herberg de Zwaan: 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) 

8364 498/10, 6 
21-05-1841 

Kok de Petrus de erven 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) 

6646  977 
30-12-1815 

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) 



6013 401-c 

09-07-1816  

Kok de Petrus Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten, Tractement    tevens 

aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6027 718-b 

14-10-1817 

Kok de Petrus 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 

Kok de Petrus 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) 

6070 424-17        

25-05-1821 

Kok de 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) 

6018 38-C 

17-01-1817 

Kok de Petrus 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Kok de Petrus Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6100 1192-34 

26-11-1823 

Kok de Petrus---- Huitsma Johannes en Kok de Petrus , zij zijn als Schatters  over 1824 te Bolsward gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6656 490 blz. 7 

15-10-1816 

Kok de Petrus 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) 

6024 437-C 

08-07-1817 

Kok de Petrus te Bolsward  staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar 1817 (3) 

6078 95-36 
25-01-1822 

Kok de Petrus te Bolsward , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Bolsward enz. 
enz. jaar 1822 (3) 

8383 886/3 

07-09-1841 

Kok de Petrus te Bolsward de erven.   Onderwerp ; ter bekoming van beslag enz.  ook genoemd  Burghgraaf gewezen  ontvanger der 

belastingen te Witmarsum jaar 1841 (4) 

5990 596 
01-08-1814 

Kok de Petrus te Bolsward hij is benoemd tot Griffier in het Arrondissement Sneek i.p.v. AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza 
Robidé) die benoemd is tot Schout in de Lemmer enz. jaar 1814 (2) 

6036 493-B 

 13-07-1818 

Kok de Petrus te Bolsward 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) 

6045 238 
13-04-1819 

Kok de Petrus te Bolsward,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 
Tractement  jaar 1819 (4) 

6052 793 

05-11-1819 

Kok de Petrus te Bolsward,  Hij staat vermeld op een document  als Gerec Jaar 1819 (4)htelijk ambtenaar van het  District Sneek  met 

zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-B 
12-01-1820 

Kok de Petrus te Bolsward,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met zijn functie 
en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6865 10-3-A 

14-01-1825 

Kok de Petrus te Bolsward,  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) 

6042 44-B 
20-01-1819 

Kok de Petrus te Bolsward, 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 

Kok de Petrus te Bolsward, 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 

Kok de Petrus te Bolsward, 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 

Kok de Petrus te Bolsward, 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 

Kok de Petrus te Bolsward, 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 

Kok de Petrus te Bolsward, 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 

Kok de Petrus te Bolsward, 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 

Kok de Petrus te Bolsward, 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 

Kok de Petrus te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825(4) 

6864 60-C-28 

13-01-1825 

Kok de Petrus te Bolsward, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6084 649 

09-07-1822 

Kok de Petrus te Bolsward, 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) 

6087 950 

15-10-1822 

Kok de Petrus 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 

Kok de Petrus 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)   

6646  957 lijst 2 +  

20-12-1815 

Kok de Petrus 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) 

6646  957 lijst 3 

20-12-1815 

Kok de Petrus 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 en uit 

dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 



6647 6-G          

05-01-1816 

Kok de Petrus 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) 

6647 6-G          
05-01-1816 

Kok de Petrus 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 en uit 

dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (6) 

6063 703 

11-10-1820 

Kok de Petrus,  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) 

6033 263-a 

15-04-1818 

Kok de Petrus,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4) 

6102 43 

12-01-1824 

Kok de Petrus,  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) 

6100  1215-33 

29-11-1823 

Kok de Petrus, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Bolsward  in 1823 die dat ook in 1824 willen 

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

6030 53-b 

23-01-1818 

Kok de Petrus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4) 

6060 480 

06-07-1820 

Kok de 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) 

6081 366 

11-04-1822 

Kok de Petrus, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton Bolsward, 

arrondissement  Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6090 42 

14-01-1823 

Kok de Petrus, 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 

Kok de Petrus, 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)   

6096 609 

07-07-1823 

Kok de Petrus, Hij wordt vermeld op de Staat 3e 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 

Kok de 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)   

6039 771-b 

16-10-1818 

Kok de Petrus, 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) 

6015 608-c 

11-10-1816 

Kok de Petrus.----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn functie en  

kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4) 

8362 453/11 

00-00-1841 

Kok de Petrus----Burghgraaff Francois te Witmarssum, oud Rijksontvanger aldaar, geeft toe een schuld te hebben en zal deze 

voldoen aan de erven van wijlen Petrus de Kok,  jaar 1841 (3) 

5991 692 

06-09-1814 

Kok de Petrusis benoemd tot Griffier van het Canton Bosward en hij is beedigd, jaar 1814 (2) 

5991 692 

06-09-1814 

Kok de Petrusis benoemd tot Griffier van het Canton Bosward en hij is beedigd, jaar 1814 (2) 

6421 394A 

28-07-1817 

Kok de T. President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Schutters enz. jaar 1817 (1) 

6421 403B 
09-09-1817 

Kok de T. President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Schutters enz. jaar 1817 (1) 

6631 1123 

17-09-1814 

Kok de T. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst met 

handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2) 

3701 23-D 
nr. 11-16 

02-02-1842 

Kok Dina, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente 
Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Kok Dirk 360 is zijn volgnummer en Zwolle 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) 

8362 450-25 

08-05-1841 

Kok Dirk, Kanonnier 6ste bataillon artillerie nationale militie * 19-11-1819 Purmerend,  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) 

9183 1635 

14-11-1916 

Kok Doede * 14 April 1886 Lemmer  ook een handgeschreven brief met zijn handtekening Veldwachter te Lemsterland, jaar 1916 

(7) 

9182 285/24 

07-02-1916 

Kok Doede Lemsterland Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-24 

17-02-1915 

Kok Doede Met signalement Nachtwacht Lemsterland, jaar 1915  (3) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 21-v 

17-07-1839 

Kok E. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam)  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) 

9191 1487 

06-12-1920 

Kok F. Wageningen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5) 

9191 1547 

21-12-1920 

Kok Fokke Heusden Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920  (3) 

6028 827 

20-11-1817 

Kok Freerk staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en 

aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Alkmaar de heer Z. van 

Foreest  Jaar 1817 (3) 



6673 118 + 71 

Jaar 1818 

Kok G. S. A. Heelmeester te Hoogeveen Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818 

7977 158-6, 6 

14-02-1837 

Kok Gerrit Aukes te Het Bildt, 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) 

8381 849/15 

28-08-1841 

Kok Gerrit Willems ondererp; terugkeer van verofganger naar zijn korps. Jaar 1841(1) 

6854 16-A 

25-09-1824 

Kok Grietje, Inlandse Kramersche te Leeuwarden, een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een bekeuring, 

wegens het niet aangeven van patent jaar 1824 (2) 

6857 40-A 

20-10-1824 

Kok Grietje, Inlandse Kramersche, een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens niet gepatendeerd te zijn jaar 1824 (2) 

8352 219/10, 286 

04-03-1841 

Kok H. H. Harlingen Schipper op de Jan Frederik, jaar 1841 

8076 253/14, 286 
13-03-1838 

Kok H. H. Schipper op de Kan Frederik, jaar 1838 

6393 134 

28-02-1815 

Kok Hans Jurjens 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Kok Hendrik, 93 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) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Kok Hendrik, Fuselier 5de regiment  infanterie * 02-03-1820 Pernis,  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) 

6632  1323 
25-10-1814 

Kok J. Postmeester  der Paarden Posterij te Leeuwarden beklaagd zich tegen de door ons genomen mesures, ten aanzien der betaling 
van gerequieerde peerden tot het transport van Z. K. H. door deze Provincie enz. , na een volbrachte reis op Woensdag den 12e dezer 

naar Harlingen heeft de heer IJssendijk ….? aan de voerliedende volgens hunne opgave gezegd dat hij de betaling voor beijde reizen 

aan de heer Kok had gedaan  enz.  jaar 1814 (4) 

6028 827 
20-11-1817 

Kok Jacob Jans 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 (3) 

6638 320 
03-04-1815 

Kok Jacobus Leeuwarden Postmeester en Paardenposterij Betreft Vergaan op Ameland schip de  Jonge Theodoor  Afschrift (28)  

6632 1282 

13-10-1814 

Kok Jacobus Postmeester der Paardenposterij schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft met eerbied te kennen dat 

op Buitenpost 30 stuks paarden zouden klaarstaan alsmede 30 stuks op het Huis ter Heide  en 36 stuks in Leeuwarden dit alles was 
zonder de Postpaarden en de vrees voor een ongeluk op de Spanjaardsdijk met een koets metb 6 paarden enz. jaar 1814 (5) 

6388 58           10-

10-1814 

Kok Jacobus, Kapitein als zodanig voorgedragen bij de 2 compagnies van het 20e Bataillon te Ameland enz. jaar 1814 (2) 

3701 37-D 
03-02-1842 

Kok Jankind van Kok Sjoerdje Hilles , 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Kok Johannes, 50 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) 

6026 597 

02-09-1817 

Kok Joseph---- Alberda ….? Notaris te Stavoren betreft de verkoop van  strandgoederen enz., verder wordt er betaald aan Kok 

Joseph voor het in bewaring en calfateren van de Chaloup enz. jaar 1817 (3) 

6012 368b 
27-06-1816 

Kok Joseph te Molkwerum wordt betaald voor bergloon van een Chaloup en wel een derde van de zuivere opbrengst volgens enz. en 
ook nog voor enz. jaar 1816 (3) 

6020 148 

11-03-1817 

Kok Joseph, aan hem wordt uitbetaald de opbrengst van de verkochte strand goederen van 1815 van f. 3.-.- jaar 1817 (1) 

6640  540 
15-06-1815 

Kok Jozeph---- Keuchenius G. (Gesuinus) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Kok Jozeph destijds 
Visser van beroep te Molkwerum in volle zee op grote afstand van het strand drijvend gevondeneen Chaloup denkeloijk van een 

Fransch vaartuig enz. jaar 1815 (1) 

6005 938 blz. 4 
30-11-1815 

Kok Klaas Jacobs 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Kok Klaas Jacobs 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  18 

8093 565/6 

11-07-1838 

Kok L.D. Geb. Leens, laatst gewoond hebbende te Groningen. Fuselier5-10-1836 Overleden te Serang,  (3) totaal dossier van alle 

overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

9184 27 
08-01-1917 

Kok Leonardus R. , 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)) 

9181  2110 

08-12-1915 

Kok Leonardus Reinerus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Kok Marten Oeges 385 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.  

Kok Marten Oeges te Tergaast (Tjerkgaast) 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 



Nom. Staat 

02-06-1817 

afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. 

jaar 1817 (3) 

9180 1246 

05-07-1915 

Kok Marten,  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) 

9181  2110 
08-12-1915 

Kok N. in leven gehuwd met Burgers Johanna Christina,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 

bestemming jaar 1915 (3) 

6101 1315 
18-12-1823 

Kok O. J. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer 
en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

6089 1206 

28-12-1822 

Kok O. J. 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) 

6839 4-A blz. 4 

06-04-1824 

Kok Petrus 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 

8204 829/20, 264 
Blz. 9 

18-07-1839 

Kok Pieter Johannes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur 
Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13) 

6288 309-6 

09-04-1818 

Kok Pieter 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) 

6028 827 

20-11-1817 

Kok 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 de heer Sterling H. U. Jaar 

1817 (3) 

6293 47-15 
07-10-1818 

Kok Pieter tot Amsterdam hij ontvangt een som van fl. 100  enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige 
district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

8308 1070-8 

580-622 
28-10-1840 

Kok S. N. de weduwe te Workum 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 3 

27-08-1839 

Kok S. N. de weduwe te Workum 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) 

8257  69/20, 2 
nummer 4 

20-01-1840 

Kok Schelte Jans 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 enz. jaar 1840 (6) 

6016 707 

21-11-1816 

Kok Sike, 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) 

3701 37-D 

03-02-1842 

Kok Sjoerdje Hilles, 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) 

6852 5A 
26-08-1824 

Kok Symen Hamles te Balk Huisman te Wijckel Reclamatieen van Schatplichtigen tegen hun aanslagen der Personele belasting o.a. 
een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp  zijne meid Landman Akke (13) 

6419 287-A_4 e  

Compagnie 

23-06-1817 

Kok Thom? Joh.? wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. 

Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van 

ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Kok Thomas Johannes 283 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 

7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en 

van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen 
welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-A  

 11e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Kok Thomas Johannis * Lemmer 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) 

6833 27-A blz.12 

06-02-1824 

Kok Willem 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 

8382 866/10 

02-09-1841 

Koke H.  bewijs van onvermogen jaar 1841 (1) 

8386 937/12 
22-09-1841 

Koke H. te Leeuwarden hij verzoekt begunstigd te worden met de  functie van Meester Schoenmaker  bij het Leger of de My. Van 
Weldadigheid. Jaar 1841 (3) 

8376 

 

740/9 

29-07-1841 

Koke Hendrik , onderwerp; een gratificatie wegens geheel buiten zijn eigen schuld in behoeftige omstandigheden leeft enz. jaar 1841 

(1) 

8381 845/18 
27-08-1841 

Koke Hendrik , Schoenmaker  te Leeuwarden verzoekt een betrekking in een gesticht van weldadigheid om beer voor zijn gezin te 
kunne zorgen enz. jaar 1841 (1) 

8379 793-15 

13-08-1841 

Koke Hendrik wonende te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn request enz. jaar 

1841 (3) 

3581 19, 20, 20-A 
10-06-1848 

Koke J. F., Kuijper en Winkelier 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) 

9184 27 
08-01-1917 

Koke N. in leven gehuwd met Burger Johanna Ch. , 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) 



6418 248-D  

09-06-1817 

Kokje Gerbe Jan * Heerenveen 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) 

6417 211 

15-05-1817 

Kokje Gerben Jan 40 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) 

6419 287-D 
17-07-1817 

Kokje Gerben Jans 18 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kokje Gerke Ruurds 148 Heerenveen 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) 

5675 58 en 59 

28-02-1918 
05-03-1918 

Kokje Jacob directeur Algemene scheepvaart Maatschappij “ Flevo” te Lemmer verzoekt in een door hem geschreven en getekende 

brief  (met gedrukt Briefhoofd) om met de Stoomboot “Fleveo”  door de Lemstersluis te mogen varen enz. enz.  met de 
correspondentie en verleende vergunning betreffende de aanvraag jaar 1917 (11) 

9725 Deel 2  

Blz. 81-A   

00-00-1889  

Kokje Jacob naar Amerika,  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 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 75 

00-00-1888   

Kokje Jacob 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. 81 

00-00-1889  

Kokje Jacob naar Hudiksval,  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 1889 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 77 

00-00-1889  

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 76 
00-00-1889  

Kokje Jacob naar Montevideo,  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 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 72 
00-00-1888 

Kokje Jacob naar New York,  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. 79 

00-00-1889  

Kokje Jacob op de Wilde Vaart,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

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

9725 Deel 2  

Blz. 69 

00-00-1888 

Kokje Jacob,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 73 

00-00-1888   

Kokje Jacob,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  

en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

6833 27-A blz.12 
06-02-1824 

Kokjen Sake 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 

9182 114  
15-01-1916 

Kokmeeuw----- Scheepsramp met het schip de “ Kokmeeuw”  WON 69, met een lijst van ouderdom, waarde verzekering, aantal 
pasagiers, lading, tuigage, windrichting, aard ongeval, enz. enz.  enz. enz.  de gezagvoerder is Laan van der Lubbert W. te Makkum, 

jaar 1916 (4) 

6037 

 

605 

18-08-1818 

Koks Antje Aal, Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer 

aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3) 

6037 

 

605 

18-08-1818 

Koks Thijs, Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan 

de Rentmeester der Domeinen te Haarlem  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3) 

6028 827 

20-11-1817 

Koks Tijs en Aagtje Aal 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) 

6255 196, 199 

23-02-1815 
 

Koksma  Frank Martens, Hij staat op  de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz.  wat weer te maken heeft met het 

navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes  te Rottum en Boersma 
Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en 

getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes   en   een request geschreven en getekend door  Boersma Sijmen Poppes   dat zij moeten betalen 

om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz.  als antwoord komt er dat de klagten niet gegrond zijn 
enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (12) 

8381 849/12 

28-08-1841 

Koksma F. F. schoolonderwijzer te Slijkenburg een rekwest  betreffende zijn tractement. Jaar 1841 (1)    

6692 282 
07-10-1819 

Koksma Franke Martens te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe 
met de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3) 

6255 196, 199 

23-02-1815 
 

Koksma Marten Siemens , Hij staat op  de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz.  wat weer te maken heeft met 

het navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes  te Rottum en Boersma 
Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en 

getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes   en   een request geschreven en getekend door  Boersma Sijmen Poppes   dat zij moeten betalen 

om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz.  als antwoord komt er dat de klagten niet gegrond zijn 
enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (12) 



6247 605 

13-07 -1814  

Koksma S. M. Mr. Timmerman te Nijehaske voor arbeidsloon wordt vermeld op de Memorie van de Schout van de Gemeente Haske 

betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen bij de Raad der 

Gemeente enz. jaar 1814 (4) 

6243 217 
17-03-1814 

Koksma Sijmen Martens van beroep Timmerman te Nijehaske  f. 129, 25 voor arbeidsloon aan de Gemeentehuizen als eene 
buitengewone reparatie als zijnde de gevel van een der gemelde huizen is ingestort enz. jaar 1814 (3) 

6255 250-5 

10-03-1815 

Koksma Symen Martens heeft tegoed voor Arbeidsloon  , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven gedaan op 

autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske   ter beschikking van de departementalen ambtenaar enz. jaar 1815 

(7) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Kol Elize Hendriks Geb. Hoogezand, laatst gewoond hebbende te Slochteren. Fuselier29-1-1837 Overleden te Koempoelang, (3) 

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

6101 

 

1345+1346 

25-12-1823 

Kolde Reneman D. P.---- Reneman Kolde D. P. hij verkoopt een stuk grond  ten behoeve van de de Kanselarij die omgebouwd wordt 

naar een burgerlijk en militair gevangenis enz.  jaar 1823 en 1824 (10) 

6102 23 

06-01-1824 

Kolde Reneman D. P.---- Wellenbergh P. (H.P.) Hoofdingenieur (met handtekening) verzoekt aan de Gouverneur van Vriesland om 

zo spoedig mogelijk een Plattegrond teekening van de drie voor vergroting van het Tuchthuis binnen Leeuwarden enz. benevens van 

een gedeelte van de tuin aan de Heer Kolde Reneman D. P.---- in eigendom toekomende en deze verkoopt een stuk grond  ten 
behoeve van de de Kanselarij die omgebouwd wordt naar een burgerlijk en militair gevangenis enz.  jaar 1824 (2) 

6068 190 

06-03-1821 

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) 

6280 359 

04-04-1817   

Kolde van ….?---- Hij wordt volgens vermelding in dit documet niet genoemd in de Kohieren van Personeele Omslagen en daar voor 

de Hoofden der huisgezinnen zwaarder aanslaat in evenredigheid van anderen zoals de heeren Hijlkckama ….? en Kolde van ….? 

enz. jaar 1817 (1) 

6034 398 

30-05-1818 

Kolde van O. F.  te Woudsend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

woonplaats, jaar 1818 (2) 

6053 918 
14-12-1819 

Kolde van O. F. de erven---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein Hiddes†, 
Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant, Kolde van O. F. de 

erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes,  volgens de zetters van Koudum behoren zij in de relevee gebragt te worden 

enz. jaar 1819 (2) 

6093 339 

23-04-1823   

Kolde van O. F. de erven,  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 

6070 424-17>>        

25-05-1821 

Kolde van O. F. 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 

Kolde van O. F. 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) 

6623 128-134 

06-01-1814 

Kolde van O. F., ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) 

Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de provisionele 
Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Visser R. J. (Ruurd Jacobs) en Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren 

alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser 

Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen 
en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7) 

6046 328-31 en 32 

11-05-1819 

Kolde van Olphert Fredrik † (de erven) 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 (4) 

6865 1-A 

14-01-1825 

Kolde van Reneman Dodoneus Pieruis van Kolde,  Rentenier te Leeuwarden,   Hij staat grond af  ter dienste van de vertimmering 

van de Kanselarij te Leeuwarden zonder dat hij enige vergoeding wenst enz. enz, jaar 1825 (21) 

6042  7 

08-01-1819 

Kolden de erven, ---- 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) 

6073 659 

31-08-1821 

Koldervan  van O. F. Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd 

aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  
Jaar 1821 (4) 

6633 1396 

09-11-1814 

Kolderwolde, een lijst met ca. 50 namen van  Hervormde ingezetenen van Oudega en Kolderwolde. Jaar 1814 

8309 1102-9 

06-11-1890 

 

Koldijk Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van ontlasting 

op de personele belasting met een verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen:  Visser Ruurd Michiels 

wonende te Grouw, Koldijk Antje Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar kinderen Koldijk Jetske 

en Koldijk Idske, Visser Wicher Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee 
wonende als erfgenamen van Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans  Kerst Klazes enz. jaar 1840 (5) 

6840 36-A  

blz. 35 

22-04-1824 

Koldijk Evert A. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  

blz. 16 
22-04-1824 

Koldijk F. M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 8 andere inwoners van Lijons 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) 

6282 737-22 
07-07-1817 

Koldijk Fabe M., Boer te Lions met (6 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) 



6840 36-A blz. 8 

22-04-1824 

Koldijk G. Wopkes Boer 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) 

8309 1102-9 

06-11-1890 

 

Koldijk Idske---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van ontlasting op de personele belasting met een 

verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen:  Visser Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk Antje 

Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser Wicher 
Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee wonende als erfgenamen van 

Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans  Kerst Klazes enz. jaar 1840 (5) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Koldijk J. de weduwe 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) 

8309 1102-9 

06-11-1890 
 

Koldijk Jetske---- Koopmans K. K. de weduwe het betreft een ordonnancie van ontlasting op de personele belasting met een 

verklaring van de Grietman van Lemsterland dat de navolgende personen:  Visser Ruurd Michiels wonende te Grouw, Koldijk Antje 
Martens weduwe van Visser Ids Michiels als moeder en voogd over haar kinderen Koldijk Jetske en Koldijk Idske, Visser Wicher 

Michiels, Koopmans Eling Kerstes, Koopmans Rinse Kerstes, Koopmans IJbeltje alle te Oosterzee wonende als erfgenamen van 

Koopmans Jetske Ruurds weduwe van Koopmans  Kerst Klazes enz. jaar 1840 (5) 

6062 639 

18-09-1820 

Koldijk M. G. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de 

Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet 

zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2 

6065 
 

902 
19-12-1820 

Koldijk M. G.,  Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland 
langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland van 

de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a Nijeholt   en ten westen die 

van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, 
Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  

Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  (3) 

9183 1731 
05-12-1916 

Koldijk M. gehuwd met Deinum Hiltje, Komt voor op een  document  (blz.2)  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) 

6389 77 

13-11-1814 

Koldijk Maarten Martens---- Tjaarda Jacob hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat er een man met zijn zoon in 

Hijlaard is komen wonen die die geen moeite onbeproeft om een tegen mij enz. enz.schuldigd mij dat ik een Patriot ben,  er worden 
genoemd Sijtsma Arjen Sijtzes, Verschuur Jacobus (overleden) en ene Koldijk Maarten Martens, en mijn Schoonbroeder Petrus ….? 

, en mijn zwager Kingma H. Y. tevens wordt er over de jagt gesproken ook dat zijn hond een meester is in de jagt enz. jaar 1814 (5) 

6840 36-A  
blz. 34 

22-04-1824 

Koldijk Marten G. Landbouwer 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) 

6078 95-12 

25-01-1822 

Koldijk Marten Gjolts Huisman te Grouw, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Grouw enz. enz. jaar 1822 (1) 

9183 1306 

06-09-1916 

Koldijk Marten, Komt voor op een  document  (blz.3)  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) 

6840 36-A  

blz. 18 

22-04-1824 

Koldijk P. 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) 

6282 737-23 

07-07-1817 

Koldijk Pieter, 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) 

6390 38 

20-09-1814 

Koldijk Pijter Jans 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, 47 
19-05-1840 

Koldijk S. A. te Grouw 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) 

6840 36-A  

blz. 35 

22-04-1824 

Koldijk Sipke A. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  

blz. 34 

22-04-1824 

Koldijk Sybren M. Landbouwer 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) 

8308 1070-8 

1-20 
28-10-1840 

Koldijk T. M. 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.12>> 

27-08-1839 

Koldijk T. M. te Grouw 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) 



6390 32-33-33v-38-

39 

26-11-1814 

Koldijk Tabe Martens van Lions,  de schout van de gemeente Jorwerd de heer Gosliga P. J. schrijft aan de Gouveneur van Vriesland 

dat Koldijk Tabe Martens de aanlegger van dit alles is en 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. jaar 1814 (7) 

8197 701-23 

10-07-1839 

Koldijk Tjisje 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) 

6288 309-6 

09-04-1818 

Kolen Pieter 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Kolen S. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Kolf Casper Coenraad, 162 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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Kolff  Petrus Casparus,  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) 

6397 662 
13-07-1815 

Kolff C. C. 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) 

8383 874/9 no. 15 
en no. 24 

04-09-1841 

Kolff Matthijs--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden 
bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (7) 

6683 2 deel 1 
Blz. 11 

04-01-1819 

Kolff van der H. Ouderling te Woudrichem tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord Braband als volgt: 
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de 

onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij 
de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2 

Blz. 20 

04-01-1819 

Kolff van der H. te Woudrichem 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. 21 

06-02-1824 

Kolff van der H. te Woudrichem, 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 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kolfsbeek Gerben Johannes 267 Wijns 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) 

5664 37, 1 

01-04-1910 

Kolk D(ouwe) te Oudebildtzijl met het Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

8380 833-2 

24-08-1841 

Het Bildt 

Kolk de weduwe te Vrouwenparochie  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) 

5664 162, 6 

27-02-1917 

Kolk Douwe Oudebildtzijl Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 A.1 
Bijlage 5 

27-04-1911 

Kolk Douwe te Oudebildtzijl met het Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.2 

Bijlage 6 
25-04-1912 

Kolk Douwe te Oudebildtzijl met het Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 3 

17-04-1913 

Kolk Douwe te Oudebildtzijl met het Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 274-a, 6 
28-02-1918 

Kolk Douwe te Oudebildtzijl met het Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 27, 2 

16-04-1914 

Kolk Douwe te Oudebildtzijl met het Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 3, 2 
20-04-1916 

Kolk Douwe te Oudebildtzijl met het Schip de Koopmanswelvaren,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

8285 615-2, 6-3 19-

06-1840 

Kolk F. D. de weduwe te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Kolk H. D. de weduwe te Vrouwenparochie, 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) 

6244 314 

14-04-1814 

Kolk H. D. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de achterstand 

van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een 

tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 (4) 



8375 708-5_6a 

20-07-1841 

Kolk H. de weduwe te Vrouwen 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 

Kolk H. de weduwe te Vrouwenparochie, 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) 

5564 37 
16-04-1903 

Kolk Harmen St. Jacobiparochie Openbare middelen Tot vervoer van Personen, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. 
L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaren 1913 - 1918 

9465 Deel 2, 13 

26-03-1857 

Kolk Harmen 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). 

6840 36-A  

blz. 30 
22-04-1824 

Kolk Hessel B. Scheepstimmerman van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena 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 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6244 314 

14-04-1814 

Kolk J. D. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de achterstand 

van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een 
tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren van de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 (4) 

9184 646 + 658 

25-05-1917 

Kolk J. zijn benoeming en  beediging als Burgemeester van Aengwirden jaar 1917 (5) Noot: Eerste Sociaal-Democratische 

Burgemeester in Friesland 

9189 696 
17-06-1919 

Kolk J. zijn eervol ontslag als burgemeester van Aengwirden jaar 1919 (3) Noot: Eerste Sociaal-Democratische Burgemeester in 
Friesland 

8280 517-11,  

34-36 
19-05-1840 

Kolk L. W. te Sint Johannisga 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 28 
20-01-1840 

Kolk Lammert Wiebes 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) 

6840 36-A  
blz. 29 

22-04-1824 

Kolk Lourens B. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena 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 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 

Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8257  69/20, 2 
nummer 42 

20-01-1840 

Kolk Lubbert Wiebes 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) 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Kolk P. Kapitein op de Jantine Peternella , jaar 1841 (4) 

6626 487  blz. 15 
07-04-1814 

Kolk v.d. Arjen Doedes 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) 

6636 173 
21-02-1815 

Kolk v.d. H. W.  Schout van de Gemeente Wommels ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het 
onderzoek naar het gwigt van Roggen en Weijten Brood en dat de bakkers het Weijtebrood niet onder de prijs der Zetting willen 

verkopen  enz. jaar 1815 (2) 

6271 602 -5 
18-06-1816 

Kolk v.d. H. W. Ondertekend als Lid van de Gemeenteraard van Wommels mede het stuk , 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. met inwoners van Spannum (20), Edens (9), Hennaard ,(11), 

Wommels (56), Cubaart 37) en Waaxens (7):  jaar 1816 (5) 

6419 299 
18-07-1817 

Kolk v.d. H. W. Secretaris van Hennaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 
Militie dat Ezinga Lieuwe Piers zich voor de Heren gedeputeerde Staten moette Sisteren heb ik gemeend enz. jaar 1817 (1) 

5988 492 

22-06-1814 

Kolk v.d. H. W.---- Spree S. Controleur der Belasting in de controle van Franeker geeft te kennen dat de leggers der patenten De 

Water of Poldermolens niet zijn gebragt enz. de schout schrijft dat sinds de introductie van het Patentregt in 1806 het toenmalig 
bestuur van Hennaarderadeel enz. dit stuk is ondertekend door Kolk van der H. W. de provisionele Schout van Wommels jaar 1814 

(3) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Kolk v.d. H. W. 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) 

6624 146 

27-01-1814 

Kolk v.d. Hendrik Willem te Wommels hij is benoemd als lid van de Commissie van Landbouw in Vriesland met als reden het 

droevige bericht dat er in Utrecht een ziekte onder het Rundvee is uitgebarsten en de commissie van de Zuiderzee heeft erkend als de 
Runderpest enz. jaar 1814 (2) 

8375 708-5_25a 

20-07-1841 

Kolk v.d. M. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        madeel 

Kolk v.d. M. te Menaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand 

Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) 

Gehele provincie (122) 

6631 1062 
05-09-1814 

Kolk van de H. W.  Ontvanger der Directe Belastingen te Wommels  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  na met 
deze gesproken te hebben  over de quade Sestehalven welken ik aan Walsweer Gerrit Sijbrens hadt gelaten zond ik de Bode  naar 



hem om hem te zeggen  enz. dat hij geen van die ontvangen Sestehalven moest uitgeven  omdat alle waren afgekeurd en dat hij met 

de Veldwagter Algera Sjoerd Halbes, ook worden genoemd Miedema Jelle Pijters Huisman onder Wommels en Joustra Jantje 

Gerbens  Huisman onder Cubaard  die beide twee verklaringen ondertekenen enz. jaar 1814 (8) 

6053 938 
20-12-1819 

Kolk van den H. W.  na zijn overlijden wordt er ter zijne huize de administratie enz. ter hand gesteld  aan de nieuwe ontvanger de 
heer Odolphi Wybrandus  met een hele berekening van de aanwezige zaken en gelden enz. jaar 1819 (5) 

6053 917 

14-12-1819 

Kolk van der  ---- Odolphi , Ontvanger overgave van de zaken van de overleden  Kolk van der  enz. jaar 1819 (1) 

5990 668 
28-08-1814 

Kolk van der  Hendrik Willem Ontvanger der Directe Belelastingen een handgeschreven brief die ondertekend is door hem,  
Onderwerp; dat hij zijn borgtochten heeft gestort maar  de patenten waarvan hij enz. jaar 1814 (3) 

6276 1102-11  

18-12-1816 

Kolk van der Arjen D.,  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) 

6070 397 

17-05-1821 

Kolk van der H. W.  ---- Tolman Pieter Wybes,  Knol Simen Jans,  Gaast van der Pieter Eiles, Dijkstra Bouwe Sybolts zij willen een 

schadeloosstelling voor de door ziekte gestorven koebeesten , zij menen het recht te hebben zig te beklagen maar enz. enz. komt 

verder in voor de plotseling overleden Kolk van der H. W.  in leven lid van de geneskundige  commissie enz. enz. jaar 1821 (1) 

6098 889-15 

14-09-1823    

Kolk van der H. W.  (Wijlen)  Onderwerp zijn in leven  ordonnantie betrefenede  register van aangegeven lijken enz. enz. jaar 1823  

(1) 

6627 610 

30-04-1814 

Kolk van der H. W. ---- Beista Sjoerd M. en  Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te kennen in 

een door beide ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas 
Jacobs in huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W.  enz. 

jaar 1814 (6) 

6052 862 
30-11-1819 

Kolk van der H. W.  Ontvanger der Belastingen te Wommels die de 28e November is komen te overlijden  de dir. der Bel. Stelt voor 
om in zijn plaats te benoemen Odolphie Wibrandus  nu ontvanger te Oosterend enz. enz.  jaar 1819 (1) 

6299 

 

486              

02-09-1821 

Kolk van der H. W.---- Binkes C. te Bolsward als gelastigde van de erven van Kolk van der H. W.  Onderwerp: het afhandelen van 

de liquidatie dier rekening enz. enz.  waarop hij antwoord dat de in dato 1 sept. 1821  geantwoord is enz. en dat de voormalige 

Executeur Cuperus A. J. zwarigheden bestaan om gemelde rekeneing enz. jaar 1821 (3) 

6385 140 

06-07-1814 

Kolk van der H. W. Chirg. Majoor hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm jaar 1814 (1) 

6067 

 

134 

14-02-1821 

Kolk van der H. W. dat door zijn overlijden  de Perceptie van Wommels  vacant is en tot nadere voorziening zal  worden verenigd  

met Oosterend  onder de Ontvanger Adolphi W.  enz. jaar 1821 (2)  

5991 707 

09-09-1814 

Kolk van der H. W. Ontvanger der Belastingen te Wommels en tevens plaatselijke ontvanger aldaar zakelijk zijne Borgtocht gestort 

en deze te restitueren enz. jaar 1814 (2) 

5991 707 

09-09-1814 

Kolk van der H. W. Ontvanger der Belastingen te Wommels en tevens plaatselijke ontvanger aldaar zakelijk zijne Borgtocht gestort 

en deze te restitueren enz. jaar 1814 (2) 

6627 583 

28-04-1814 

Kolk van der H. W. Provisioneel Schout van Wommels , schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Commissaris Generaal in het 

Departement Vriesland dat de agterstallige Tractementen van de Hervormde Kerkleeraar enz. jaar 1814 (1) 

6381 112  

12-03-1814 

Kolk van der H. W. Schout van de Gemeente Wommels deelde mede dat in zijn gemeente al de nodige Oud Linnen en Pluksels zijn 

verzameld en deze vast zal opsturen enz. enz. jaar 1814 (1) 

6391 31 

14-01-1815 

Kolk van der H. W. Schout van de Gemeente Wommels ondertekend een document betreffende de militie Landstorm enz. jaar 1815 

(1) 

6397 660 

10-07-1815 

Kolk van der H. W. Schout van de Gemeente Wommels ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld Veen van der Folkert Pijters die onder geleide van de Veldwachter omdat hij geen verlofpas heeft 
vertoond enz. jaar 1815 (2) 

6633 1367 

02-11-1814 

Kolk van der H. W. Schout van de Gemeente Wommels ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Fraude 

onder Turfschippers die de Turfmeters geschenken enz. geven voor enz. jaar 1814 (3) 

6381 98 
13-03-1814 

Kolk van der H. W. Schout van de Gemeente Wommels schrijft en tekend een brief aan de Commissaris Generaal van Vriesland 
Onderwerp: dat de Kust Cannonniers  enz. enz. en dat onder de Kust Cannonniers  eene Wijnands Jacob  is geweest welke hun 

geheel onbekend is enz. jaar  1814 (2) 

6623 243 
23-01-1814 

Kolk van der H. W. schrijft en ondertekend een brief betreffende een sollicitatie voor de functie van Maire van Wommels i.p.v. de 
Heer Aebinga van Humalda I. (Idsert) enz. jaar 1814 (2)  

6298 

 

328 

09-05-1821 

Kolk van der H. W., De\rekening en Ontvang en Uitgave door Wijlen H. W. van der Kolk in qlt. als Grieteny Ontanger van 

Hennaarderadeel over den dienst 1818 van de heer Binkes C. als gelastigde van de erven van wijlen den heer H. W. van der Kolk 

ontvangende hebbende nemen wij de vrijhed enz.enz.  jaar 1821 (4) 

5996 151-a   

2e rij namen 

20-02-1815 

Kolk van der Hendrik Willem hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)  

6037 643 

31-08-1818 

Kolk van der Hendrik Willem hij wordt vermeld  in de brief: Wij ondergetekenden * verklaren het Lidmaatschap van de My. Van 

Weldadigheid aanvaard te hebben op voorwaarde bij het reglement der My der weldadigheid. Jaar 1818 (2) 

6642 664 

04-08-1815 

Kolk van der Hendrik Willem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij Ontvanger der Directe en 

Indirecte Belastingen in de Gemeente Wommels  ewn tevens als secretaris bij de Schoutampten van Wommels en Oosterend maar 
omdat hij moet opgeven welke post hij wil behouden enz. jaar 1815 (2) 

6624 204 

29-01-1814 

Kolk van der Hendrik Willem te Wommels voormalig Secretaris wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente  Oosterend door 

Gavere de A. (Amelius) de Schout van de gemeente Oosterend jaar 1814 (1) 

6071 460 
05-06-1821 

Kolk van der Hendrik Willem,  Maatschappij van Weldadigheid een Nominative lijst der heren Leden van de commissie van 
Landbouw in Friesland  en Leden van de Maatschappij van Weldadigheid Sederius Meinardus, Kolk van der Hendrik Willem,  

Hylarides Wierd Pieters , Fontein Pieter,  Gasinjet Paulus,  Andree Daniel Beucker ,  Ambrosius Ayls, Nicolai Rein,    , jaar 1821 (2) 

6053 958 
27-12-1819 

Kolk van der Hendrik Willems Med. Doctor te Wommels  hij wordt vermeld in het document van de personen die hunne bijdrage  
voor het fonds van weldadigheid aan de gouveneur hebben voldaan. Jaar 1819 (2) 

8280  517-11, 27 

19-05-1840 

Kolk van der Jan wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met 

een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement 
Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6065 

 

875 

09-12-1820 

Kolk van der Ontvanger der belastingen te Wommels , wordt ook in genoemd Odolphie Ontvanger  der Belastingen te Oosterend  

enz. enz. jaar 1820 (2) 



6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Kolk van der Philippus, 126 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) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Kolk van Walradus, Fuselier 1de regiment  infanterie * 05-01-1810 Gent,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige 

Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo 

van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits 

Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

9180 420 

05-03-1915 

Kolk Wiebe,  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) 

6840 36-A  

blz. 29 

22-04-1824 

Kolk Wijbe H. van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena 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 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Kolle Jan Pieters een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 

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

6853 42-A 
10-09-1824 

Kolle P. J. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 
gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Kollema Jacob J., 112 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 

Kollema Jacob J., 146 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 1 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Kollema Jacob J., 228 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 

Kollema Jacon Jans, 17 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 

Crimineellen 
26-03-1824 

Kollema Lieuwe J., 147 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 1 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Kollema Lieuwe J., 237 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 

Kollema Lieuwe J., 28 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 

Kollema Lieuwe J., 99 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 Arrest 

26-03-1824 

Kollema Pieter S., 37 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) 

6026 652 

23-09-1817 

Kollenberg Louis staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts 

gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. 
hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6028 827 

20-11-1817 

Kollendouw Cornelis 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 (3) 

9182 605 

05-04-1916 

Koller Joseph Leonard gehuwd met Boecker Maria Juliana Martha,  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) 

6093 355 

29-04-1823   

Kollum---- ---- Holster J., Landmeter der 1e Klasse dat hij samen met Docters van Leeuwen A. H. ook Landmeter der 1e Klasse zo 

ver met hun werk gevorderd zijn  in Burum en Kollum dat zij nu maar naar Augustinusga moeten gaan ook genoemd Drogeham en 

Surhuizum jaar 1823 (2) 



6028 827 

20-11-1817 

Kollum (de Armenvoogden aldaar) 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) 

6247 634 
14-07-1814  

Kollum , een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. jaar 1814 (5) 

6056 193 

18-03-1820 

Kollum aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord 

Braband jaar 1820 (2) 

9181 1833 
20-10-1915 

Kollum----- Bosgraaf Durk , op Zaterdag 16 oktober 1915  te Kollum is en grote menigte volk ergelijke en grove vernieingen is 
gepleegt aan de woning van hem met het vermoeden dat zijn zoon Bosgraaf Tjalling dse vader zou zijn van een kind waarvan een 

zeker Schaaf van der Aukje, ongehuwd wonend ete Veenklooster is bevallen en welke vrouw hij weigerde te huwen  enz. enz. er 

word verteld wat en waaraan de schade is,  iemand in het publiek een zekere Postma Gooitzen wonende te Westergeest is in elkander 
gezakt en plotseling gestorven, de  Chef Veldwachter Laverman J. heeft procesverbaal opgemaakt , ook in het dossier, een 

krantenknipsel, een telegramjaar 1915 (5) 

6087 971 
19-10-1822 

Kollum---- Dantumadeel Onderwerp: grensscheiding tussen Kollum en Dantumadeel met vermelding van  herkenningspunten,  jaar 
1822 (2) 

6020 136 

03-03-1817 

Kollum---- Ebels Meindert hij en zijn  boerenhuis te Kollum wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de 

Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Kollumerland, 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) 

6059 446 

21-06-1820 

Kollum---- 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) 

6082 504 
25-05-1822 

Kollum,  onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen  met  de Conditien van verpachting van de Vallaten en 
Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt  (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat,  Driezumer Tolhek,  Woutenswouden 

Tolhek,  Kollumer Tolhuis,   Blauwverlaat en  Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10) 

6278  195 
20-02-1817 

Kollum, Lijst met 160 inwoners van Kollum, Allen met beroep vermeld. 

9182 113-a  

15-01-1916 

Kollum, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  

gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de 

getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-
Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, 

Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, 

Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Kollumer Pieter S., 101 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 

Kollumer Pieter S., 140 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) 

3622 Dossier  
A-1 

30-10-1832 

Kollumer Tolhuis ---- Tuin van der Sjoerd Jans te Kollum, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van 
het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Ritsma Klaas en Meinardy Sybren 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 1832-1838  dossier (50) 

3622 Dossier  

A-2 
30-12-1837 

Kollumer Tolhuis---- Haak van der Femme Pieters van beroep Kastelein  hij te Kollum is de hoogs biedende voor het TWEEDE 

perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Lune van der Pieter Jans en Meinardy 
Sijbren Johannes 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) 

3622 A-4 
27-12-1849 

Kollumer Tolhuis Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor de 
perceelen van de de pacht van het  Tolhek en boom  genaamd het Kollumer Tolhuis met als borg Sikkama Jan Timmes Landbouwer 

te Burum en 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 borg zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1849 dossier (11) 

6082 504 

25-05-1822 

Kollumer Tolhuis---- Kollum,  onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen  met  de Conditien van verpachting van de 

Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt  (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat,  Driezumer Tolhek,  
Woutenswouden Tolhek,  Kollumer Tolhuis,   Blauwverlaat en  Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10) 

3622 A-3 

07-12-1847 

Kollumer Tolhuis---- Koning Theunis van beroep Kastelein te Buitenpost, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en 

wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Tolhuis,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 1848-1853 dossier (26) 

3622 A-3 
07-12-1847 

Kollumer Tolhuis---- Ritsma Klaas Groot de Jan Klazes van beroep Tolgaarder te Kollumer verlaat hij is de hoogs biedende voor het 
DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Veen van der Sytze Sierks 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 1848-1853 dossier (26) 

3622 A-6 

23-12-1857 

Kollumer Tolhuis---- Veer van der Eelke Sierds, Pachter wonende te Kollum hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en 

wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Reitsma Wobbe Berends en Veer van der Klaas Sierks 
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 1858-1863 (24) 



3622 A-5 

13-12-1852 

Kollumer Tolhuis---- Veer van der Eelke Sierks van beroep Landbouwer te Buitenpost hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE 

perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Reitsma Wobbe Berends en Veer van der 

Klaas Sierks, 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 1853-1858 dossier (24) 

3622 Dossier  

A-2 
30-12-1837 

Kollumer Verlaat --- Jong de Fedde Ides wonende te Driesum, Koemelker hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel 

de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Lawerman Jacb Doedes 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) 

3622 A-5 
13-12-1852 

Kollumer Verlaat---- Hiemstra Folkert Gerbens van beroep Landbouwer te Dantumawoude hij is de hoogs biedende voor het 
DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg  Feitsma eeuwe Jans en Valks 

Eelkje Johannes weduwe van Ritsma Klaas, 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 1853-

1858 dossier (24) 

3622 A-6 
23-12-1857 

Kollumer Verlaat---- Kiersma Ritske, Guardanier van beroep te Westergeest hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en 
wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Boer de Ype Jans en Hoekstra Auke Willems 

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 1858-1863 (24) 

3622 Dossier  

A-1 
30-10-1832 

Kollumer Verlaat---- Sikkema Louw Timmes wonende te Kollum hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht 

van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Siccema Elze Fimmes en Meinardy Sybren 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 1832-1838  dossier (50) 

6019 81 
05-02-1817 

Kollumerland ---- 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 (9) dossier (48) 

9183 975 

15-06-1916 

Kollumerland ---- Woldringh Jacob Jan Voorzitter, en  Land Johannes Secretaris van de Woningbouwvereeniging Kollumerland   

verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op zijn ineigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Kollum enz. enz. ,voor 
hun huurder  met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, en op de aanvraag beider 

handtekeningen  jaar 1916 (10) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Kollumerland (de Grietman van ) 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) 

9191 1016 

05-08-1920 

Kollumerland de Woningbouwvereniging , aanvraag verguning tot bouw dubbele woning perceel kadastraal Kollum sectie D, no. 

1739 (vroeger 1731) en twee uitgangen naar de rijksweg Kollum naar Stroobos met getekende kaart, (Blauwdruk)  en een brief met 
beider handtekening,  jaar 1920 (10) 

9185 1652 

00-12-1917 

Kollumerland en Nieuw Kruisland de Zeedijken----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en 

gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917 

8386 951/7 
25-09-1841 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Kollumerland en Nieuw Kruisland----- 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   

9178 108-a 
29-01-1914 

Kollumerland en Nieuwkruisland---- een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie 
Friesland in genoemde Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland , Achtkarspelen,  Barradeel,  Menaldumadeel,  

Leeuwarderadeel,   Het Bildt ,  Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914  (26) 

6092 241 
21-03-1823 

Kollumerland Verveening: Onderwerp, de Bepalingen en Voorzorgen  enz. enz. verleend wordt  tot het voortzetten  der in de 
Gemeente Kollumerland  en Nieuw Kruisland  en Idaarderadeel  bestaande verveeningen  jaar 1823 (8) 

6020 136 

03-03-1817 

Kollumerland, de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 

Kollumerland, 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) 

6869 03-03-1825 

6-A blad 4 

Kollumerland, de Grietman 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) 

6082 504 
25-05-1822 

Kollumerverlaat---- Kollum,  onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen  met  de Conditien van verpachting van de 
Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt  (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat,  Driezumer Tolhek,  

Woutenswouden Tolhek,  Kollumer Tolhuis,   Blauwverlaat en  Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10) 

6027 694 
07-10-1817 

Kollumerzwaag, ----- Haersma, Frieswijk commissarissen en. enz. …Aylva van Epo en Scheltinga van Martinus als gecommiteerden 
van  van de drie dorpen Kollumerzwaag, Westergeest en Oudwoude rakende het verwijden , verdiepen van de Quel de Zwemmer 

van Dokkum tot Stroobos enz. enz. dit is een extract uit het Journaal van 6 September 1704.  jaar 1817 (5) 

9189 859  
  

26-07-1919 

Kollumzwaagster----Het grondplan van  het Waterschap De Triemen schaal  1: 5000 begrenst door de weg van Zwaagveen naar  
Veenklooster genaamd ( Kunstweg van Zwagerveen naar Veenklooster) , de Monniklaan, Kanaal Dokkum naar Stroobos en de 

Kollumzwaagster of Triemer Kruisweg ook een Blauwdruk met de situatie van de vergunningen . Jaar 1919 (kaart 5)  (dossier totaal 

met kaart 26) 

9185 1612 
05-12 1917 

Kölmannn (Kolmann) Maria vrouw van Breninkmeijer J. J. , 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) 

6423 541G 
25-10-1817 

Kolmer Claas Cornelis * 15-07-1795 z.v. Kolmer Cornelis Jurjens en Klaases Anke 9 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een 
door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief 



aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen 

aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6423 541G 

25-10-1817 

Kolmer Cornelis Jurjens---- Kolmer Claas Cornelis * 15-07-1795 z.v. Kolmer Cornelis Jurjens en Klaases Anke 9 is zijn 

volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het 
Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een 

Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. 

jaar 1817 (4) 

9725 Deel 2  
Blz.44 

00-00-1883 

Kolmer J. ,  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 1883 (2) 

9180 1030 
01-06-1915 

Kolmer K. Agent van Politie te Leeuwarden Zijn sollicitatie als Veldwachter, jaar 1915  (3) 

9725 Deel I   

Blz. 28 
00-00-1867 

Kolmer Klaas, 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) 

9189 970 

20-08-1919 

Kolmer Lolke geb. 13-04-1877 Amsterdam Directeur gemeentelijke Visafslag te Harlingen benoemd tot Veldwachter jaar 1919 (4) 

6397 694 
29-07-1815 

Kolonel  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) 

9126 1761 
04-12-1879 

Kolonelsdiep----- Kuipers W. L. Voorzitter Waterschap Yzermieden en Stiksma B. waarnemend Secretaris Waterschap Yzermieden 
in een handgeschreven brief met hun handtekeningen verzoeken zij  om een dam in de sloot te leggen  , tevens de toegestane 

vergunning jaar 1879 (7) 

8382 853/1 
30-08-1841 

Kolonisten en Bedelaars een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij koste in 1840  , Jaar 1841   (8) 

6071 471 

12-06-1821 

Kolster J. Az. Landmeter der 1e klasse, aan hem wordt opgedragen de werkzaamheden van de meting voor het kadaster te Lieve 

Vrouwen Parochie, jaar 1821 (1) 

6259 688 
07-07-1815 

Kolstra Anne te Sneek wegens Touw, Stokken en Bandlier  ten behoeve van de Landstorm  wordt betaald uit de kas van onvorziene 
uitgaven enz. jaar 1815 (2) 

8179 366-20 

08-04-1839  

Kolt Janke Johannes---- Scubart Godfried  * 09-03-1820 Rottevalle z.v. Scubart Christiaan August en Kolt Janke Johannes 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Kolthof David A., 285 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) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Kolthof Pieter Oenes te Barradeel 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) 

8197 693-5 

08-07-1839 

Kolthoff Wijtze Epkes---- Veldmans Siebren Pieters * 30-04-1810 te Workum  ongehuwd en  Kolthoff Wijtze Epkes * 18-09-1810 

te Harlingen beide uit den Militaire Dienst gepaspoorteerd den 15-11-1836 maar dat hen verteld is dat zij pas in enz. jaar 1839 (3) 

6830 

  

25-C 

17-01 1824 

Kolvenbach Antje---- Colonia Franciscus Fuselier staat vermeld in een ondertekende brief van de Kolonel Kommandant 2e 

Regiment Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een extract uit het Stamboek van de 2e afd. Infanterie met 8 kolommen 

waaruit blijkt dat hij de zoon is van Colonia Cornelis en Kolvenbach Antje   en dat hij geboren is 10-09-1801 te Breda verder zijn 
signalement en meerdere gegevens enz. jaar 1824 (3) 

6426 94 

21-02-1818 

Kolweijer Romke Aukes---- Herckenrath Kommandant Officier van het Bataillon Infanterie ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Kolweijer Romke Aukes is verdronken enz. jaar 1818 (1) 

6093 302-2 
11-04-1823 

Komen Bastiaan Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot 
de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft 

verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Komen Klaas de weduwe Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en 

Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te 
Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18) 

8120 254                 

1072/14 

29-10-1838 

Komforth J. Hunter, jaar 1838 

9725 Deel I   

Blz. 59 

00-00-1873 

Komger? Meindert,  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) 

6013 399 

08-07-1816 

Komhof Hendrik geb. Hellendoorn Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  welke 

zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4) 

6028 827 

20-11-1817 

Komin Gijsbert 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) 

6864 26/1-C  

no.  162 
07-01-1825 

Komma....? te Westdongeradeel , 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) 

6840 36-A blz. 6 

22-04-1824 

Kommerrin Tjerk R. Timmerman 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) 

6021 218 Kommers A. te Haarlem Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22) 



10-04-1817 

6866 30-01-1825 

17-4-A 

Kompel Fredericus Franciscus Ontvanger der registratie en Domijnen te Bolsward samen met de wethouder Kok de ..? van Bolsward 

tellen zij het aanwezig gezegeld papier op 24 Januari 1825 des s’ avonds 6 uren ten kantore van enz. beide zetten hun handtekening, 

jaar 1825 (5) 

6401 
 

860-1-3+6 
31-10-1815 

Kompf J. C. F.  (Kampf) 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) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Kompf Joh. Hendrik (Kompf) 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) 

3622 A-10, 2 

blz. 7 
register 9170 

15-03-1873 

Komrie Franke Durks, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 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. 7 
24-03-1868 

Komrie Franke Durks, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 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. 7 

register 9168 

22-02-1873 

Komrie Franke Durks, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 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) 

6252 1196 
08-12-1814 

Komrij J.W. te Oudwoude voor afkeuring van een paard voor de Russchen, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der 
Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4) 

6626 499 

08-04-1814 

Komrij Jarig Wijbes---- Klaver T. Jans Schout van de Gemeente Oudwoude ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen 

Generaal van Vriesland dat hij betreffende het request van Komrij Jarig Wijbes Landbouwer  in deze Gemeente  houder is van 2 
Hengsten gebruikt wordende tot dekking zonder daarvan kennes te hebben gegeven enz. jaar 1814 (2) 

8285 623-20 

22-06-1840 

Komrij Jetze Jarigs te Oudwoude de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van 

Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4 

17-07-1839 

Komrij W. J. te Westergeest is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 1 
17-09-1839 

Komry J. J. te Oudwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen 

gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld 
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-v 
17-07-1839 

Komry Wybe Jarigs te Westergeest 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) 

6042 71 

29-01-1819 

Komsma  Jan Baukes,---- Komst  Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur  tot toestemming 

tot het verkopen van het pand  Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn financieele 
verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811)  en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan de Noordkant 

op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd  Embden Pieter Barends wonende  in de Bagijnestraat letter F. no. 334 te 

Leeuwarden,   en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen  volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, 
Sandt van Noten Wm. Te Harlingen,  Komsma  Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen,  Smits Hendrik J. ,  ook wordt 

vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6) 

6042 71 

29-01-1819 

Komst  Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur  tot toestemming tot het verkopen van het 

pand  Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn financieele verplichtingen enz. enz. de 
hypotheekgever (20-09-1811)  en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan de Noordkant op de Voorstraat binnen 

Harlingen, wordt ook in genoemd  Embden Pieter Barends wonende  in de Bagijnestraat letter F. no. 334 te Leeuwarden,   en Roosen 

Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen  volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te 
Harlingen,  Komsma  Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen,  Smits Hendrik J. ,  ook wordt vermeld wie eigenaar is 

van…… enz. enz. jaar 1819 (6) 

3698 B-41 
15-02-1832 

Komst Evert, 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) 

3698 B-41 

15-02-1832 

Komst Gerardus, 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) 

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Komst H. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente 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) 

8386 949/15 
20-09-1841 

Komst H. B. te Harlingen , 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 koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Komst H. te Harlingen 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) 

8285 615-2, 
5-3, 4 

19-06-1840 

Komst H. te Harlingen Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke 
Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en 

gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 



8356 328/27-4               

03-04-1841 

Komst H. 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) 

8364 498/10, 4 

21-05-1841 

Komst Hendr’k B. 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) 

9134 767 
23-05-1883 

Konijnenburg van D.---- Welderen van, Baron Rengers W. J.  hij is na een herstemming tussen  hem en Konijnenburg van D.  
gekozen als lid van de Provinciale Staten , aftredende leden zijn  Humalda van Eysinga J. F., Jongsma E.,  Slooten van A. H. en 

Velstra T. jaar 1883 (2) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Konimg W. K. , 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) 

8055 286/8650 
05-10-1837 

Koning  L. E.Kapitein op de Hoepellust, jaar 1837 

6844 20-A 

10-06-1824 

Koning  Louw Jans Haarlem/Leeuwarden Schipper 

6258 593-5 
10-06-1815 

Koning  W. J.---- Willems Rimmeren heeft in 1810 enige personen in het Moddergat onder Nes aan de wal had gezet welke verdagt 
gehouden  in op order van de heer  Stroband ….? Van harlingen  bij Basteleur G. J. enz. enz. dat   Willems Rimmeren  gearresteerd 

wierde in  en is als gevangen naar Harlingen getransporteerd en naar zeggen heeft hij zig in de gevangenis van het leven beroofd enz. 

enz. jaar 1815  (2) dossier (8) 

6389 4 
28-10-1814 

Koning ….?, ---- 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) 

8214  1027/16 

bl. 3 nr. 465 

07-10-1839 

Koning A. C. de weduwe wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van 

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

6034 398 
30-05-1818 

Koning A. Uilkens te Sint Jacobiparochie 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) 

6680 420 
00-00-1818 

Koning Aaltje Klazes,      Bisschop Maaike Ruurds, 30 jaar geb, Rauwerd d.v. Ruurd Jacobs Bisschop en Antje Dirks bij zich 
hebbende 1 meisje met de naam Aaltje Klazes Koning geb. te Oldeboorn in echte geteeld bij Klaas Pieters Koning enz. (1) jaar 1818 

thans in het huis van correctie te Leeuwarden 

6636  148 

12e  blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Koning Albert Jans te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6032 201 
24-03-1818 

Koning Amelia de  weduwe van  Beeke Simon, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij 
besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden 

zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3) 

9191 1487 
06-12-1920 

Koning B. Foudgum Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5) 

6655  399 blz. 4 

29-08-1816 

Koning B. te Akersloot, 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 9 

22-01-1818 

Koning de A, te Sliedrecht Assessor 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) 

6671 54 deel 2 blz. 

2 

22-01-1818 

Koning de A. te Sliedrecht Predikant Classis van Dordrecht 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 

Koning de A. te Sliedrecht 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. 2 

04-01-1819 

Koning de A. te Sliedrecht 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. 9 

04-01-1819 

Koning de A. te Sliedrecht 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) 

8260 110-18 
08-11-1839 

Koning de Christoffel , Matroos 3e klasse op het Wachtschip Kenau Hasselaar * 1804 Antwerpen,  hij wordt vermeld op een 
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn 

bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes 

van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in 
Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 

1839  (4) 

6013 399 

08-07-1816 

Koning de Frans Adrianus,  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) 



6872 05-04-1825 

40-A 

Koning de G.---- Spreekens van B. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in 

voldoening artikel 123 der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze 

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

Vlas, Walvisch Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de 
weduwe en Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4) 

6680 418 blz. 5 

07-10-1818  

Koning de H. J. te Vollenhoven, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s 

in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging 

enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

3595 Map 24-A 

1866--1867 

Koning de J. .----  hij is 1 van de schippers in het dossier dat er klachten van andere schippers zijn tegen de Gezagvoerder van het 

Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de politie in onderzoek zijn, enz. jaar 1871 (11) dossier (72) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Koning de J. 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) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Koning de J. nr. 196-a in wijk C. 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 
Huis van 

Justitie 

26-03-1824 

Koning de Johanna P., 36v 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) 

6087 948-4 

11-10-1827 

Koning de Johanna 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Koning de Jurjen Aries  94 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Het Bildt 

Koning de weduwe te St. Jacobi Parochie 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) 

6255 232-14 
02-03-1815 

Koning Eelke Jans voor een arme passant, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum 
enz. jaar 1815 (4) dossier (16) 

6383 89      

23-04-1814 

Koning F. T. 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) 

6633  1396 

09-11-1814 

Koning Geert en zoon,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde 

ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) 
Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

6033 276 

20-04-1818 

Koning Geert staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te 

Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Wanneperveen is de laatste woonplaats voor de 

gevangenis jaar 1818 (2) 

6016 707 

21-11-1816 

Koning Geert, 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Koning Georg, 164 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) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Koning Gerardus 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)  

5984 138 

22-02-1814 

Koning H.---- Eskes Pieter Deurwaarder Executeur van de Gemeente Dockum hij is benoemd in plaats van Koning H. die naar 

Dragten is vertrokken enz. jaar 1814 (1) 

8280 525-A, 1 
21-05-1840 

Koning H. sedert 31-10-1839 bij de 3e divisie van het Algemeen Depot der Landmagt no. 33 als Milicien  gepasporteerd en wel 
vanaf 17 juli 1838 enz. jaar 1840 ( 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

van Justitie 
26-03-1824 

Koning Hend’k W., 138 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) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Koning Hendrik Johannes, Fuselier 5de regiment  infanterie * 18-08-1817 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 1841  (4) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Koning Hendrik U., 268 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) 



6101 1237+1253 

03-12-1823 

Koning Hendrik Willems , hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf  van 1 maand  en verzoekt om te mogen enz. en ook de 

uitspraak op zijn verzoek  jaar 1823 (2) 

6870 18-03-1825 

38-A  

Koning Hendrik Willems---- Koning Ouwe Willems hij is voor enige dagen te St Jacobi Parochie overleden gefungeerd hebbende als 

zetter van gebouwde en ongebouwde eigendommen en patenten enz. enz. er wordt in zijn plaats voorgedragen des overledens 
broeder Koning Hendrik Willems enz. jaar 1825 (3) 

9182 441 

08-03-1916 

Koning Hendrik,  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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

Koning J. (Ds) te Beers staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en 

diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie 

(122) 

6256 375, 8, 10, 
11 en 18 

10-03-1815 

Koning J. W.  wegens het nemen van informatie van gestolen gestrande planken enz.  hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en 
verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. 

hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 18154   (6) dossier (20) 

6254 140-B-blz. 18 
17-01-1815 

Koning Jacob de weduwe uit een woning op ’t Noord van de Jacobiner Kerk,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. 

6622 2125 
00-12-1813 

Koning Jan---- Eelkes Trijntje weduwe van Koning Jan 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) 

6405 116 

29-02-1816 

Koning Jan staat vermeld in een door de Burgemeester van Meppel ondertekende brief van de aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om aan hem te zenden de certificaten van vrijstelling van voornoemde 

enz. jaar 1816 (1) 

8260 110-18 

08-11-1839 

Koning Jan, Tamboer 2e afdeeling Infanterie * 27-04-1821 Alkmaar,  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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Koning Johanna P., 248 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) 

9465 Deel 2, 12 

13-07-1863 

Koning Johannes te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie, Oosthoek 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. 1863 (8). (8).St. Jacobaparochie Veerdienst Sinds 12-03-

1769 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Koning K. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  

Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het 
Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District 

Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

8375 708-5_2 

20-07-1841 

Koning K. te Oldemarkt staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Dam R. H. Assessor van Engwirden 

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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ooststel- 

      lingwerf 

Koning K. te Oldemarkt 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) 

8285 615-2, 28 

19-06-1840 

Koning K. te Oldemarkt 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, 31 
19-06-1840 

Koning K. te Oldemarkt 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) 

6840 14-A  
10-04-1824 

Koning Klaas bijgenaamd Ram geb. Ferwerd 6 Mei 1805 zoon van vader onbekend,  Anna Maria de Klein,  enz. een procesverbaal 
wegens het niet inschrijven voor de militie. (4) jaar 1824 

6680 420 

00-00-1818 

Koning Klaas Pieters,      Bisschop Maaike Ruurds, 30 jaar geb, Rauwerd d.v. Ruurd Jacobs Bisschop en Antje Dirks bij zich 

hebbende 1 meisje met de naam Aaltje Klazes Koning geb. te Oldeboorn in echte geteeld bij Klaas Pieters Koning enz. (1) jaar 1818 
thans in het huis van correctie te Leeuwarden 

6837 33-C 

13-03-1824 

Koning Klaas, bijgenaamd  Bam geb. Fewerd en Visser Einte Johannes geb. Tietjerk, zij hebben verzuimd zig aan te geven voor de 

Nationale Militie jaar 1824  (4) 

8049 646/2 
34/5750 

04-07-1837 

Koning KornelisTexel Schipper, jaar 1837 

8019 998, 286 
02-10-1837 

Koning L. E. Schipper op de Hoepellust,, jaar 1837 

6671 54 deel 2 

blz. 15 

22-01-1818 

Koning Liefftink J. te Hellendoorn Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in 

een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde 
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 



6709 36 deel 2  blz. 

18 

16-01-1822 

Koning Liefsting J. te Hellendoorn, 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. 19 

22-01-1818 

Koning Liefstink J. te Hellendoorn Predikant 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 16 
04-01-1819 

Koning Liefstink J. te Hellendoorn 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) 

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Koning Liefstink J. te Hellendoorn, 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) 

6855 17-A 

05-10-1824 

Koning Louw Jans , schipper te Veendam, op schip de Vrouw Anna een proces verbaal van bekeuring wegens het nonbetalen van het 

binnenlands tonnengeld over 1822, met een nota,  een reçu voor de aangever,  een IJkbrief,   een handgeschreven bref met o.a. zijn 
handtekening jaar 1824 (12) 

6834 24-A 

23-02-1824 

Koning Louw Jans van beroep Schipper wonende aan boord betreft een verzoek een certificaat van lossing ene lading van 45000 

ponden Steenkolen enz. jaar 1824 (5) 

8376 728/7-a 
26-07-1841 

Koning M. ,  ?.  te Sint Annaparochie 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) 

6855 19-A   

05-10-1824 

Koning M. W. korenmolenaar te Sint Jacobiparochie, Betreft  het proces verbaal van bekeuring wegens aangifte van paarden over het 

jaar 1823, jaar 1824 (4) 

6858 19-A 

05-11-1824 

Koning M?, W. Korenhmolenaar te Sint Jacobaparochie een proces verbaal wegens het verkeerd aan geven voor de belasting van een 

paard jaar 1824 (3) 

8285 623-20 

22-06-1840 

Koning Marten Gerrits te St. Jacobi Parochie de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 

aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8) 

6870 17-03-1825 

2-A 

Koning Marten W---- Stoffels ….?  en Klaproth ….? Gestationeerd te St. Jacobie Parochie Beide commiesen die een lijst moeten 

formeren van de Accijnsing der tarwe en Rogge door elken Bakker met name With de Fokke H.  en de Molenaar Koning Marten W. 

dier gelijke praktijken accijnsontduiking enz. enz. jaar 1825 (5) 

8308 1079-10 
31-10-1840 

Koning Marten Willems St. Anna Parochie wordt vermeld als verkoper  op en document genaamd lijst van  aangekochte Merrie 
Veulens  met de naam van de koper, koopprijs  enz. jaar 1840 (7) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Koning O. W de weduwe , 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) 

6100  1215-21 

29-11-1823 

Koning O. W. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Jacobiparochie in 1823 die dat ook in 1824 

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

8371 622/4 
00-00-1841 

Koning O. W. in leven Bierbrouwer  te St. Jacobaparochie---- Schenkius A. A. weduwe van Koning O. W. Dossier en een 
handgeschreven brief met zijn handtekening,  zij verzoekt consent om zig te mogen ontdoen van de verzegelde gereedschappen in het 

lokaal van de brouwerij genaamd Het Witte Paardje, enz. jaar 1841 (12) 

6087 915 
05-10-1822 

Koning Ouwe W. , , ---- Boer de Douwe Pieters zijn erven , Onderwerp een zeker stukje bouwland op het Oude Bildt onder Sint 
Jacobi Parochie wat gebruikt wordt door Kuiken Pieter Jans  deze handgeschreven brief is ondertekend door de zetters der 

belastingen Wassenaar Sjoerd Pieters, Koning Ouwe W. , Schenhuis J. J. , Wassenaar K. B., Wassenaar C. W. , Wassenaar K. A.  

jaar 1822 (1) 

6853 28-A 
02-09-1824 

Koning Ouwe Willems Brouwer te St. Jacobaparochie 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) 

6870 18-03-1825 

38-A  

Koning Ouwe Willems hij is voor enige dagen te St Jacobi Parochie overleden gefungeerd hebbende als zetter van gebouwde en 

ongebouwde eigendommen en patenten enz. enz. er wordt in zijn plaats voorgedragen des overledens broeder Koning Hendrik 
Willems enz. jaar 1825 (3) 

6385 142 

06-07-1814 

Koning Ouwe Willems te Sint Jacobiparochie 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) 

6078 95-23 
25-01-1822 

Koning Ouwe Willems te St. Jacobi Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in 
genoemde plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (1) 

6848 23-A  

16-07-1824 

Koning Ouwe Willems--- Wassenaar Sjoerd Pieters en  Koning Ouwe Willems Bierbrouwers te St. Jacobaparochie en Bildt de 

Johannes Sjoerds Bierbrouwer te St. Anna Parochie  een handgeschreven brief met de handtekening van alle drie betreft het brouwen 

van bruin bier, jaar 1824  (3) 

6655  398 blz. 1 

29-08-1816 

Koning P.---- Cahais A. C. benoemd tot Assessor van het Classikaal Bestuur van Harlingen i.p.v. voornoemde die voor den, naar 

Dordrecht vertrekkende predikant Tijdeman ….?, als lid van het Provinciaal Kerkbestuur optreedt: den Heer Koning P. (Pibo) 

Predikant te Dronrijp enz.  jaar 1816 (4) 

8214  1027/16 
bl. 2 nr. 337 

07-10-1839 

Koning P. G. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe 
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Koning P. P. 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 16 

06-02-1824 

Koning P. te Dronrijp, 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_6a 
20-07-1841 

Koning P. 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) 



8375 708-5_6b 

20-07-1841 

Koning P. 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) 

6264 1149-2 
21-11-1815 

Koning P. W. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag 
van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, 

enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6383 71 

23-04-1814 

Koning P. W. Prdikant te Dronrijp, 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) 

6831 13-A 

00-00-1824 

Koning Pieter Pieters, Slagter te St. Jacobaparochie, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (3) 

9465 Deel 2, 12 
13-07-1863 

Koning Pieter te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie, Oosthoek 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 1863 (8). 

6254 182 
20-02-1815 

Koning R.  wegens verschotten bij de loting enz.  Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt 
wegens gerequeerde paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8) 

6424 584 

02-12-1817 

Koning R. C. 17 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6418 255-B 

01-06-1817 

Koning Roelf Jans 576 Vollenhove 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) 

5997 307 
31-03-1815 

Koning Sitze Jacobs 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  298 

6250 999 

17-10-1814  

Koning T. F., ---- 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) 

3622 A-3 

07-12-1847 

Koning Theunis van beroep Kastelein te Buitenpost, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het 

tolhek en verlaat genaamd Kollumer Tolhuis,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 1848-1853 dossier (26) 

3588 45 en 46 
26-10-1858 

Koning Uilkens J. c.s. Onderwerp: dat als brandstof i.p.v. Steenkolen Turf te mogen gebruiken omdat het stoken van de stoomketel 
van de Tivel enz. enz. jaar 1858 (5) 

3588 38 t/m 43 

02-08-1858 

Koning Uilkens Johannes Steenfabrikant te Wirdum Gem Loppersen (Gr) Stoomboot Dienst Leeuwarden –Dokkum een aanvraag tot 

definitieve concessie enz. enz. ook genoemd Eikema Jakob Predikant wonende te Oterdiem prov. Groningen en Schleurholts Eikema 
Hieronimus dat er binnen 6 weken een behoorlijke notariële akte zal zijn enz. tevens aanwezig de reglementen en de Tarieflijsten en 

dat de stoombootdienst zal over gaan naar Pama de Kempenaer Pieter, directeur van de Gasfabriek te Leeuwarden en Harmens  

Abraham Hz. Fabrikant van Stoom en andere werktuigen  te Harlingen enz. jaar 1858 (16) 

8376 728/7-a 

26-07-1841 

Koning W. A. te Sint Jacobiparochie 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) 

8280 526-1, 6 
22-05-1840 

Koning W. B. te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 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) 

6400 

 

832 – 832A -

833 

29-09-1815 

Koning W. Corporaal bij den Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schonegevel P. K. Secretaris van den Krijgsraad van de Stedelijke 

Schutterij te Workum en tevens Sergeant Majoor van de Schutterij dat hij eindelijk tenuitvoer heeft gebragt hetgeen wat hij meer dan 
eenmaal heeft gedreigd heeft omdat de Krijgsraad enz. en in een vervolg brief; de beschuldegingen ingebracht tegen de Misikant 

Wust is voor het grootste gedeelte wederlegd jaar 1815 (13) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Koning W. K. , 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) 

8285 615-2, 6-1 19-

06-1840 

Koning W. K. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het 
aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Koning W. K. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het 

aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Het Bildt 

Koning W. K. te St. Jacobi Parochie 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) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Koning W. O. , 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) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Koning W. O. , 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) 



8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Koning W. O. te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 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 949/6 

25-09-1841 

Koning W. P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba 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 ) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Koning W. P. te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 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 949/23 
20-09-1841 

Koning W. T. te Cornjum, 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) 

8285 615-8 
19-06-1840 

Koning W. T. wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolommen informatie betreffende de betaling enz. 
jaar 1840 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwarde- 
          radeel 

Koning W. te Cornjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 

1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) 
Gehele provincie (122) 

9181 1413 

06-08-1915 

Koning Wichman Tijmens,  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) 

9183 922 
06-06-1916 

Koning Wichman Tijmens, Komt voor op een  document  (blz.2)  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) 

9184 1031 

01-08-1917 

Koning Wichman Tijmens, 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) 

6255 232-
12+14+16 

02-03-1815 

Koning Wiebren Jans voor het vervoer van 13 passanten naar Leeuwarden, Wordt vermeld op een document van verantwoording der 
gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (6) dossier (16) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Koning Wieke Jan 268 Joure 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 20 nr. 101 
29-03-1814 

Koning Willem Alberts 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) 

6421 419 

15-09-1817 

Koning Willem Alberts 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Koning Willem Andries 20 is zijn volgnummer en Steggerda 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) 

7977 145-11, 2 
10-02-1837 

Koning Willem Ouwes de ondergetekende medicus Schultekens Aenes B. W. verklaart dat eerstgenoemde wegens zijn 
Sukkelachtige omstandigheid niet bij de mobiele Schutterij kan worden ingelijft enz. jaar 1837 (5) 

8386 949/31 

20-09-1841 

Koningh K. te Oldemarkt, 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Konings Slob Harmens 333 Leek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6680 418 blz. 5 

07-10-1818  

Koningsbergen W. te Deventer, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 

Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent 
de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. 

jaar 1818 (8) dossier (14) 

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Koningsveld Lamb. J. , 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) 

5674 17 

11-09-1909 

Koningsveld van M. gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met zijn Sleepboot “Hercules”  enz. enz.   

(vergunning Rose)  Jaar 1909 (1) 

5673 
 

48 
07-11-1901 

Koningsveld van M. te Leeuwarden,  een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Rival“ tot het Varen en Sleepen in 
Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1) 

6416  103 

20-03-1817 

Koningswoud Adriaan * 03-03-1788 Goes  een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de 
staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Januari 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) 

6258 627-7 

21-06-1815 

Konink Jurjen wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering 

en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de 
diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

9184 468 

16-04-1917 

Koninklijk besluit------- een dossier met alle plaatsen in het Koninkrijk der Nederland die  in 1916 in staat van oorlog zijn en in staat 

van beleg zijn jaar 1917 (16) 



6008 122 

20-02-1816 

Koninklijk Paleis te Brussel, Brussel het plan van de gebouwen en terreinen , gedestineerd  voor het Paleis van Z.M. te Brussel een 

mooie plattegrond ,  , jaar 1816 (5) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Konir Berend, Mamel 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) 

6675 198 

10-05-1818 

Konkermoudt P. 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) 

6092 249 

24-03-1823 

Konrady H. C. ,  Hij tekent een  brief met aanhef de ondergetekenden alle inwoners van der stad Bolsward  verklaren hiermede de 

waarheid te zullen vertellen enz. enz.  dat de sommatie van de deurwaarder Donker J. R.  te Bolsward  hen geen uitstel wil geven enn 
daarom aan  de heer Visscher F. C. enz. enz.  jaar 1823 (1) dossier (9) 

8211 988-3, 15 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Konst ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen 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, 22 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Konst ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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) 

6243 191-20 

06-03-1814 

Konst H. B. , 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) 

7979 227, 193/13 

23-02-1837 

Konst H. Schipper op de  Jonge Jacoba,, jaar 1837 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Konst H. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franekera- 

           deel 

Konst H. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Franekeradeel 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) 

6394 257 deel 1 
31-03-1815 

Konst Johannes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van 
de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm 

van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen 

waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle 
bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker 

wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6634  1525 

08-12-1814 

Konst Johannes, 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) 

8101 264, 713/10 

21-07-1838 

Konst K. P. Batavia Matroos op de Walcheren, jaar 1838 

8341  10/3 

04-01-1841 

Konst Maria,  volgens ingewonnen  informatie staat zij bekend als een gemeene publieke vrouw die door een onzedelijk en oneerbaar 

gedrag in haar onderhoud  tracht te voorzien enz. enz. ook is zij verpleegd geweest in het stadsziekenhuis van Leeuwardem met een 

Syphylitisch ongemak, ook heeft zij een onegt kind ter wereld gebracht enz. , jaar 1841 

8380 820-2 
20-08-1841 

Kont W. H. staat vermeld in een door de Staadsraad ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende certificaat 
voldoening militie enz. jaar 1841 (2) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Konter Andries Botes * 16-01-1816 Matroos op de Jonge Louisa, jaar 1837 

7983 260, 260/11 
14-03-1837 

Konter Andries Botes Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837 

7978 260 

18-02-1837 

Konter B.J. Harlingen Buitenlands Zeevarende, jaar 1837 

8096 626/20 
260 nr.59 

28-06-1838 

Konter Hendrik Botes Schiermonnikoog Matroos op de Vier Gebroeders, jaar 1838 

7978 260 

18-02-1837 

Konter T. J. Harlingen Buitenlands Zeevarende, jaar 1837 

6385 143 

06-07-1814 

Konter Tjeerd Bootes te Schiermonnikoog 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) 

6398 704 
02-08-1815 

Konter Tjeerd Gerrits Ca nton Holwerd staat vermeld  met het besluit van Sloterdijk v. J. F.  President van de Militie Raad van het 1e 
District, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat betreffende Militaire zaken  waarin vermeld het 

extract uit het register der Besluiten enz. jaar 1815 (5) 

6636  148 

5e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Konterman Jurjen Hendriks te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente 

van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 
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