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Invt. Akte Toegang 11 ** 

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

5672 45 

18-06-1891 

Kramer  J. R. .te Kootstertille met  de Stoomboot  “ Kootstertille ”  hij 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) 

5664 274-a, 2 

28-02-1918 

Kramer  R.Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6628  825 blz. 2> 

23-05-1814 

Kramer ….? 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) 

6385 1 
30-06-1814 

Kramer ….? in de Sacramentstraat staat vermeld op een tableau van den President Burgemeester van Leeuwarden enz. 
ingevolge aanbesteding van 800 paren schoenen  met 5 kolommen info, bv. Hoeveel paar de schoenmaker heeft geleverd enz. 

jaar 1814 (2) 

6379 16 
05-01-1814 

Kramer ….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen 
fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2) 

9186 374 

04-04-1918 

Kramer Adolf, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3) 

9725 Deel 2  
02-03-1894 

Kramer Ameland Kapitein op de Erasmus 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 1894  (2) 

8195 661/17, 268 

28-06-1839 

Kramer Amsd. Heerenveen Kweekschool Voor de Zeevaart, jaar 1839 

8377 754/6-3 

02-08-1841 

Kramer Anne Fokkes Lourens te Zwaagwesteinde------ Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien 

van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Kramer Antje, 367 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 

Vrouwen 

Huis van 
Justitie 

26-03-1824 

Kramer Antje, 53 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) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Kramer Antjen Jans onecht kind van Kramer Trijntje Jans, 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) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Kramer Arjen Pieters, 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) 

3701 5-D 

nrs. 7-15 
10-02-1842 

Kramer Auke Freerks, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (16) 

3701 5-D 

laatste lijst 

10-02-1842 

Kramer Auke Freerks, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (16) 

3701 5-C 

06-02-1839 

Kramer Auke, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. 

Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente 

dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 
1839 (10) 

3700 5-B 

06-02-1836 

Kramer Auke, 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 (4) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Kramer Auke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Kramer Auke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

5664 1 

10-05-1900 

Kramer B. Bergum Schip de Veehandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5663 45 
20-04-1899 

Kramer B. Bergum Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5672 140 

17-06-1897 

Kramer B. J. & Werf van der M beide te Bergum een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de 

“Veehandel II “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897 (1) 

5664 29, 16 

16-04-1903 

Kramer B. Schip de Veehandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 15 

30-03-1898 

Kramer B. Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

8375 708-5_17a 

20-07-1841 

Kramer B. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.3>> 

27-08-1839 

Kramer B. te Koudum 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) 

9921 22              20-

10-1882 

Kramer B., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

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

6861 48-A 

08-12-1824 

Kramer Bauke , Landbouwer te Koudum, Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen wegwns een gslacht 

varken enz. 1824, (2) 

6082 443 

01-05-1822 

Kramer Bauke hij is borg voor; Boer de Sijs Cornelis te Koudum Hij pacht  land  op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente 

Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement 
laatste verpachting enz. jaar 1822 (3) 

6082 443 

01-05-1822 

Kramer Bauke te Koudum Hij pacht  land  op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met 

vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3) 

8383 883/23 

07-09-1841 

Kramer Bauke te Koudum onderwerp; van hem aangevoerde koeien afkomstig van Noord Holland en alle volkomen gezond 

verklaard jaar 1841 (2) 

6867 11-02-1825 

10-A en Bijl. 
10-d 

Kramer Bauke te Koudum, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de Belastingen op 

het personele in 1824 enz. jaar 1825 (24) 

8257  70/1, 17 

21-01-1840 

Kramer Bauke van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Taconis, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad 

tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

8384 908/5 
14-09-1841 

Kramer Bauke, ----- Mossel W. Veearts van de provincie Friesland,  Boersma Lieuwe Simons, Kramer Bauke , Tromp Rintje 
Klazen, Wanders Dirk  allen veehouders; onderwerp de gezondhied van hun koeien enz. jaar 1841 (2) 

8379 797-21 

14-08-1841 

Kramer Bauke,----Hottinga  van Willem Hanses,  beurtschipper van Sloten op  Amsterdam  , Onderwerp ;  het verschepen van 

22 runderen  komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de koeien zijn van de 
navolgende personen,  Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum, 

Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,  worden verder nog genoemd 

Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik  in de wouden achter Balk,  Geerts Harmen  te Amsterdam , Boersma Lieuwe 
Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,   Koopmans Ulbe Alberts te 

Oosterzee,  jaar 1841 (7) 

9465 Deel 2, 89 

13-02-1854 

Kramer Beint te Harlingen, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1854 (8)  

5666 6 

11-06-1897 

Kramer Benedictus Suameer Machinist Dienst Bergum naar Leeuwarden  Schip de Bergum, Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 
Dossier (5) 

5666  Jaar 1897 

akte 6 

Kramer Benedictus---- Werf v.d. Minne,  Veen v.d. Andries en Kramer Benedictus Ondernemers van de Bergumer 

Stoombootdienst maken in een advertentie beend de dienstregeling zal aanvangen 11 Juni van  Bergum naar Groningen  en van 
Bergum naar Leeuwarden  ook vermeld met de tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1897 (5) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Kramer C. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Kramer Coenraad, 330 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) 

6081 377 

13-04-1822 

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

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

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Kramer D. C. de weduwe 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) 

8375 708-5_6 

20-07-1841 

Kramer D. C. de weduwe te Sint Jacobi 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) 

8285 615-2, 6-1 19-
06-1840 

Kramer D. C. de weduwe 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) 

6864 15-A 

13-01-1825 

Kramer D. J. een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als Inlandsche Kramer uitoefende 

in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een transactie af om vervolging te 
voorkomen.  jaar 1825 (3) 

8280 526-1, 1 

22-05-1840 

Kramer D. P. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Acht- 

   karspelen 

Kramer D. P. 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) 



8211 988-3, 1 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Kramer D. P. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

(132) 

5662 1 

17-03-1882 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-03-1882 

5662 101 

01-04-1881 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881 

5662 16 

26-04-1883 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883 

5662 20-B 

00-00-1885  

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884 

5662 29 
01-04-1885 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 

5662 38 

27-04-1882 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882 

5663 1 
66 =Minuut 

18-04-1889 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889 

5663 1 

32 =Minuut 
19-04-1888 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888 

5663 17 + 2 

08-04-1897 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897 

5663 44  en 1 
17-04-1890 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890 

5663 142, 1 

16-04-1891 

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891 

8359 372-13 
16-04-1841 

Kramer Dirk Joukes de weduwe van beroep Varken en Schapen Slagter in den Dorpe Lekkum 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 haar ondertekend enz. jaar 1841 (30) 

6034 395 
30-05-1818 

Kramer Frans, Koekkramer, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  
aan te wenden om enz.. jaar 1818 (4) 

3580 27-b, f 

12-08-1845 

Kramer G. E. hij ondertekend het navolgende dossier>>Hebbes Hebbe c.s. Trekschippers Leeuwarden. op Harlingen vice versa  

houdende beklag over het door den Burgemeester en Wethouders der stad Harlingen dat 13 Maart 1845 genomen enz. enz. dat 

zijn beklag is ingewilligd om de 4 uur smiddags enz. enz. verder dat de concessie van Hoften van Marten voortaan gerekend zal 

worden te zijn verleend ten name van Hebbes Hebbe, Jorna Gerben alle trekschippers van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 

1845 (20) dossier (48) 

8223 1199/11,254 
23-11-1839 

Kramer G. Friesland Kapitein op de Koophandel, 23-11-1839 

8197 700-20 

09-07-1839 

Kramer G.---- Harmens & Zoonen te Harlingen Zeehandelaars, aldaar dat op heden in Terschelling is ingeklaard het 

Nederlandsch Tjalk Schip de De Koophandel met als Schipper Kramer G. gekomen van IJrmout met als lading enz. jaar 1839 
(3)  

8308 1070-8 

365-407 

28-10-1840 

Kramer G. te Longerhouw 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) 

6246 560 

27-06 -1814 

Kramer G., ---- Steijenga Popke Anes (wordt in de brief vermeld als Steiginga) Huisman te Koudumn, een brief waarin hij o.a. 

vermeld: dat hij Walgeld moet betalen omdat hij in en uitlaad op de Symkewal maar dat hij weigerd dat te betalen omdat 
algemeen bekend is dat hij daar van is vrijgesteld, terwijl op de 23e dezer Jeremias Rein die zegt Substitute Veldwachter te zijn 

die waarschijnlijk op klachten van Walters Johannes pagter van dat walgeld enz. enz.  tevens aanwezig een getekende 

verklaring  van  de ingezetenen Steigenga S. Freerk, Kramer G., Berg de A. J. C. , Pieters Eelke (achternaam onduidelijk) en 
Wouda N. A. dat het zeer bekend is dat de bewoners van de Grote straat sedert heugende tijden vrijdom hebben genoten van 

walgeld enz. enz. jaar 1814 (8) 

6838 10-A 

31-03-1824 

Kramer Gerrit S.   Een Procesverbaal  van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een 

procesverbaal te voorkomen  ,  jaar 1824 (2) 

8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Kramer Gerrit 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) 

8308 2086-14 
01-11-1840 

Kramer Gerrit 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Kramer H.  te Marssum 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) 

6633  1455 

05-11-1814 

Kramer H.---- Eschauzier P. (Pierre) Schout van Terschelling ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens 

de Kerkmeesteren van Westerschelling geauthoriseert tot den verkoop van eenige effecten voor de beatling van den predikant 

enz. ook aanwezig een brief van de Kerkmeesteren Rens Jacob en Kramer H. waaronder de naam Zwaal Reijn staat jaar 1814 
(2) 

5664 A.7 

Bijlage 16 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 



25-04-1912 

5664 3, 5 

20-04-1916 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 12 

17-04-1913 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 27, 4 

16-04-1914 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 162, 16 

27-02-1917 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 16 

28-02-1918 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

5664 A.7 

Bijlage 16 
25-04-1912 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 3, 5 

20-04-1916 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 12 

17-04-1913 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 27, 4 

16-04-1914 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 162, 16 

27-02-1917 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 16 

28-02-1918 

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

5664 37, 5 

01-04-1910 

Kramer H. Joure Schip de Libra II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5664 29, 7 

16-04-1903 

Kramer H. Joure Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5664 37, 5 

01-04-1910 

Kramer H. Joure Schip de,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

6379 16 

05-01-1814 

Kramer H. staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen 

fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2) 

5673 

 

47 

13-09-1901 

Kramer H. te Joure ,  een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Libra“tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin 

vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1) 

5673 

 

53 

24-06-1902 

Kramer H. te Joure , een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Libra III“  gebruik te mogen maken van de 

Vaarwaters voorkomend in de Staat A onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen 
enz. jaar 1902 (1) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Kramer H. W. , 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 

Kramer H. W. 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) 

8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Kramer H. 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) 

6840 36-A  
blz. 29 

22-04-1824 

Kramer Harke S. Winkelier 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) 

8194 641/6, 34 
22-06-1839 

Kramer Hendrik Aarts Leeuwarden Schipper, jaar 1839 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Kramer Hendrik Gerlof te Bolsward 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) 

6873 09-04-1825 

22-C 

Kramer Hendrik Gerlofs, De opsporing van hem enz. dat hij aan de Dijken in Overijssel werkte enz. jaar 1825 (2) 

6869 02-03-1825 
26-C   

Kramer Hendrik Gerlofs, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen 
info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4) 

9465 Deel 2, 41 

21-09-1825 

Kramer Hendrik Hendriks te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Akkrum, Oldeboorn en Gorredijk,  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 1825 (8). 

8007 713/13, 162 

30-06-1837 

Kramer Hendrik Hylkes Joure Veerschipper, jaar 1837 

5664 A.5 
Bijlage 16 

27-04-1911 

Kramer Hendrik Joure  Schip de Libra I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 48 

18-09-1903 

Kramer Hendrik Joure Kapitein,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-09-1903 

5664 A.5 

Bijlage 16 

27-04-1911 

Kramer Hendrik Joure Schip de Libra II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 



8356 320-14, 4 

02-04-1841 

Kramer Hendrik wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien voorgevallen in de positie van 

ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (5) 

9186 10 

03-01-1918 

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

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 (6) 

6393 134 

28-02-1815 

Kramer Hette Alberts 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) 

8211 990/3 
26-09-1839 

Kramer Hinke Willems Arbeidster te Harkema Opeinde komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen 
voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Kramer J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de  Kootstertille 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) 

5664 37, 1 

01-04-1910 

Kramer J. R. Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5672 73 
04-03-1891 

Kramer J. R.te Kootstertille,  komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten 
van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse 

informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur  enz. jaar 1891 ( 3) dossier 

(9) 

8375 708-5_6 
20-07-1841 

Kramer J. te Sint Jacobi 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) 

8285 615-2, 6-1 19-

06-1840 

Kramer J. 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) 

9465 Deel 2, 102 
23-06-1857 

Kramer Jacob  J. , Beurt en Veerdienst van Oostermeer 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 1857 (8) 

3622 M. stuk 7 
11-04-1878 

Kramer Jacob---- Boersma Klaas D. pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden 
van Bergumerdam met als borgen Buning Johannes en Kramer Jacob. enz. jaar 1878 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Kramer Jacob, 770 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) 

6677 316  

22-07-1818 

Kramer Jacobus de weduwe, Renteniersche, Huis 96, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde 

Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant 
Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van 

Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 

(12) 

3575 4 

18-11-1878 

Kramer Jan  J. St. Annaparochie Eigenaar Veer St. Annaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van 

Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. 

jaar 1878 (3) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Kramer Jan geb. Den Helder, laatst gewoond hebbende te Ballangsoog (=Callantsoog?) 7-9-1836 Overleden te Serang 
(Bantam) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6422 474 

11-10-1817 

Kramer Jan Jans---- Buijsingh R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Loteling Kramer Jan Jans door de Militie Raad op den 19e juli bij gebrek aan 
bewijs voor den dienst finaal goedgekeurd maar hebben wij heden uit de handen van de moeder een bewijs ontvangen dat hij 

zich in dienst bevind bij het batt. Inf. van Lignie No. 9 enz. jaar 1817 (2) 

8375 708-5_25d 

20-07-1841 

Kramer Jan te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Kramer Jan te Berlikum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Kramer Jan 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Het Bildt 

Kramer Jan 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 

Kramer Jan, 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) 

3701 39-D 
09-02-1842 

Kramer Jantje Jans  (Jans Jantje) Onecht kind van Kramer Trijntje Jans, 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) 

3700 39-C 
06-02-1837 

Kramer Jantje Jans onecht kind van Kramer Trijntje Jans, 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) 



6418 226 

30-05-1817 

Kramer Jelger Jans---- Burhoven Vietor N.  Assessor van Menaldumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Kramer Jelger Jans die zich wilde inschrijven maar hij vertelde dat zijn voogden 

te Harlingen woonden en heb ik hem naar Harlingen verwezen enz. jaar 1817 (1) 

5664 A.1 
27-04-1911 

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 28 

10-05-1900 

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900 

5664 29 en 33, 1   
16-04-1903 

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5663 20 

30-03-1898 

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5663 21 
20-04-1899 

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5664 33 

24-09-1903 

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Stoomboot Dienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-09-1903 

6424 609 
10-12-1817 

Kramer Joh’s 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

9186 548 

04-05-1918 

Kramer Johanna vrouw van Minkes R. , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6401 
 

860-1-3+6 
31-10-1815 

Kramer Johannes Wilhelmus 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) 

9186 10 

03-01-1918 

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

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 

7977 157-17 
13-02-1837 

Kramer Jurjen Gerlofs te Bolsward van beroep Zwartverwerdrukker verzoekt vrijstelling van accijns op de turf voor 300 
tonnen Turf enz. jaar 1837 (5) 

4635 F-4, 24 

18-08-1898 

Kramer K. C. Urk, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de 

verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 6 

27-08-1839 

Kramer K. J. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6082 453 

03-05-1822 

Kramer K. Y. , 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 

Kramer Klaas IJets 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) 

9126 1474 
07-10-1879 

Kramer Klaas Johannes rentenier te Bolsward in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  om een houten 
bruggetje over de bermsloot mag leggen in het dorp Hommerts,  omdat hij daar  een burgerhuizinge gaat bouwen   gaat 

bouwen, tevens de toegestane vergunning jaar 1879 (7) 

9725 Deel 2  
Blz. 143 

00-00-1894 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

6865 1-C no. 61 

24-01-1825 

Kramer Kornelis Saffredus , 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) 

8359 369-9 

16-04-1841 

Kramer L. ---- Scheering G. B.  (Schiering?) staat in een document betreffende de Maatschappij van Weldadigheid  dat hij is 

een bestedeling en dat er geen bedenkingen bestaan tegen het voorgenomen huwelijk van hem met de Kolonist Kramer L.  enz. 
jaar 1841 (3) 

6386 166 

01-08-1814                         

Kramer L. als Corporaal wordt hij voorgedragen als lid bij de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 

(1) 

6385 1 
30-06-1814 

Kramer L. staat vermeld op een tableau van den President Burgemeester van Leeuwarden enz. ingevolge aanbesteding van 800 
paren schoenen  met 5 kolommen info, bv. Hoeveel paar de schoenmaker heeft geleverd enz. jaar 1814 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Kramer Lodewijk, 317 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

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

6418 255-A 

00-05-1817 

Kramer Louwrens 209 is zijn volgnummer en  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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Kramer Machiel M., 50 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) 



8375 716-3_3 

22-07-184 1 

Kramer Machiel\ Machiels Smilde is de plaats van waar opgezonden en Achtkarspelen is het Onderstands Domicilie wordt 

vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de 

Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

9725 Deel 2  

Blz.57 

00-00-1885 

Kramer Martinus 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 1885 (2) 

6034 395 
30-05-1818 

Kramer Martinus,  Katoen en  Chitfen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke 
middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

8375 716-3_2a 

22-07-1841 

Kramer Michiel Michiels Achtkarspelen is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 

enz. jaar 1841 (7) 

6850 14-A  

30-07-1824 

Kramer Nicolaas Hendrik---- Rupsam  J.  in leven commies te Akkerwoude  tevens komt voor Jansen Jan Pieters te Oldeboorn 

wordt benoemd als commies en Kramer Nicolaas Hendrik te Terschelling wordt  ook benoemd als commies jaar 1824 (4) 

8381 848/10 

27-08-1841 

Kramer Nicolaas Hendriks Punt C. J. G. winkelier te Hemrik bekeurd bij procesverbaal  door de commiesen  Kramer Nicolaas 

Hendriks  , wordt in genoemd Groenier H. jaar 1841 (een dossier 41) ( 5) 

9465 Deel 2, 39 

07-02-1854 

Kramer P. H. , Beurt en Veerdienst van Harlingen 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 1854 (8) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Hennaar- 

      deradeel 

Kramer P. J. de weduwe staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8375 708-5_18a 

20-07-1841 

Kramer P. J. de weduwe te Baijum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. 

F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische 
dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 18 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kramer P. J. de weduwe te Baijum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

8285 615-2, 18 

19-06-1840 

Kramer P. J. de weduwe te Baijum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd 

bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen 
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Kramer P. J. de weduwe te Hennaarderadeel 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 Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6864 14-A 

08-01-1825 

Kramer P. K. ,Hij staat op een lijst van gererivieerde en geviseerde declaratieen  van Justitie ambtenarenmet hun functie en 

kantoorplaats enz.  gedurende de maand December 1824 , Jaar 1825 (2) 

6836 14-A 

08-03-1824 

Kramer P. K. Deurwaarder bij het vredegeregt Kanton Dronrijp ontvangt de gelden van zijn declaratie enz. jaar 1824 (3) 

8308 1070-8 

107-149 
28-10-1840 

Kramer P. K. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.  11>> 

27-08-1839 

Kramer P. K. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6251 1073 
30-10-1814 

Kramer P. R. wegens geleverde eetwaren in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige 
schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Kramer P.L.M. Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Flankeur 25-2-1837 Overleden te Semarang, (3) 

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

8284 610/5 

17-06-1840 

Kramer Pieter Hibbes Handgeschreven brief met handtekening Winkelbediende te Leeuwarden, jaar 1840 

9725 Deel 2  

Blz.10 
00-00-1877 

Kramer Pieter naar Macassar en andere havens op Celebes, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar 

voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.6 

00-00-1876 

Kramer Pieter, 1e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.16 

00-00-1878 

Kramer Pieter, 1e Regiment Veldartillerie   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 1878 (2) 

3600 10 

16-04-1875 

Kramer R. J. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen 

vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. 

de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16 

5664 1 
17-04-1913 

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 A.1 Bijl. 1 

25-04-1912 

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 



5664 3, 1 

20-04-1916 

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 27, 1 

16-04-1914 

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 162, 1 
27-02-1917 

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

3598 Map 42 

00-00-1869 

Kramer R. te Kootstertille ---- Veen van A. P. Koopman te  Leeuwarden , Stukken betrekkelijk een adres van voornoemde te 

Leeuwarden om vergunning voor eene stoombootdienst Leeuwarden-Sneek en Kootstertille aanwezig de tarief lijst , en dat  
Veen van A. P. het schip de Friso heeft overgedragen aan Kramer R. J.  en Tadema J. H.   enz. jaar 1869 (26) 

3600 13 

20-06-1878 

Kramer R. te Kootstertille met het Schip de Friso,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle 

stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 

kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. 
jaar 1878 (4) dossier (22) 

5662 26 

03-06-1880 

Kramer R. te Kootstertille met het Schip de Friso,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 

3600 2 

03-02-1873 

Kramer R. te Kootstertille met het Schip de Friso, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een 

gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. 

jaar 1873 (14) 

3600 3 
13-03-1874 

Kramer R. te Kootstertille met het Schip de Friso, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een 
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. 

jaar 1874 (13) 

6628 788-4 
16-06-1814 

Kramer Rienk staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der 
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig 

tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan 

bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5) 

6662 4- 48= Min. 
28-04-1887 

Kramer Rinze Joons  (Jans) de erven  KootstertilleSchip de Kootstertille, jaar 1887 

5662 49 en 5 

22-04-1886 

Kramer Rinze Joons  (Jans) de erven Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

3600 5 ,  6 en 7 
20-01-1875 

Kramer Rinze Joons  de erven van---- Tadema  Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip Kootstertille wordt vermeld op het 
document Staat van de in de Gemeente Achtkarspelen aanwezige Stoombootdiensten een document met 7 kolommen 

informatie enz. jaar 1875 (5) 

5665 13-11-1880  
akte  17 

Kramer Rinze Joons en Tadema Jan Hielkes Ondernemers van ene Stoombootdienst  geven ten kennis dat zij met hun 
stoomboot voortaan elke Donderdag en Vrijdag van Kootstertille over Schuilenburg, Bergumerdam, Suawoude naar 

Leeuwarden enz.  wat hij ook in advertentie in de Leeuwarder Courant heeft aangekondigd (1stuks in dossier aanwezig)  Jaar 

1880 (5) 

5662 38 
27-04-1882 

Kramer Rinze Joons Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5665 17 

18-11-1880 

Kramer Rinze Joons Kootstertille Stoomboot Ondernemer, jaar 1880  Dossier (5) 

9465 Deel 2, 1 

19-12-1856 

Kramer Rinze Joons te Kooten, Beurt en Veerdienst van Kooten 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) 

5662 101 
01-04-1881 

Kramer Rinze Joons te Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881 

5662 108 

22-04-1881 

Kramer Rinze Joons te Kootstertille Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1881 

5662 16 
26-04-1883 

Kramer Rinze Joons te Kootstertille Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883 

5662 16-a 

17-03-1881 

Kramer Rinze Joons te Kootstertille Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-03-1881  

3598 Map 60 
00-00-1872 

Kramer Rinze Joons te Kootstertille,   en Tadema Jan Hylkes aldaar,   Stukken betreffende het verzoek van voornoemde om 
concessie voor eene stoombootdienst   van Leeuwarden naar Kootstertille en tussen Kootstertille en Groningen met het Schip 

de Friso ook in het dossier de reglementen en de tarief lijst jaar 1872 (23) 

8280 525-A, 2 
2-12 

16-05-1840 

Kramer Romke Wijtzes 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) 

8280  517-11, 47 
19-05-1840 

Kramer S. F. te Heeg 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) 

8280 517-11, 23 

19-05-1840 

Kramer S. F. 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) 

9186 10 

03-01-1918 

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

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 
1918 (6) 

3701 5-C 

06-02-1839 

Kramer Sipkje Aukes , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van 

het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 

gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. 
enz. jaar 1839 (10) 



3701 1-C 

blz. 1 

01-03-1839 

Kramer Sipkje Aukes te Barradeel, 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 5-D 

nrs. 7-15 

10-02-1842 

Kramer Sipkje Aukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (16) 

3701 5-D 
laatste lijst 

10-02-1842 

Kramer Sipkje Aukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (16) 

3700 5-B 
06-02-1836 

Kramer Sipkje Aukes, 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 (4) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Kramer Sipkje Aukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Kramer Sipkje Aukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

8217 1083/2 no. 4 

22-10-1839 

Kramer Sjouke K. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 

registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen 

openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

8224 1232-5 
01-12-1839 

Kramer Sjouke Klazes wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog 
openstaande artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken 

betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4) 

6631  1114 
5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Kramer Sjuike  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 
de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat 

ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

9126 1043-27 
1879/1880 

Kramer Steven Pieters te Donkerbroek Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 
jaar 1879 (3) 

9134 1081-27 

18-04-1883 

Kramer Steven Pieters te Donkerbroek; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 

3) 

6401 
 

859-1+3 
10-10-1815 

Kramer T. C. 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. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de 

Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)  

8280 517-11, 13 

19-05-1840 

Kramer T. 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. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement 
Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8211 982/4 

24-09-1839 

Kramer Tjeerd te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht 

door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3) 

6028 810 
13-11-1817 

Kramer Trijntje Gerlofs Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en zij staat op een lijst van 
gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Kramer Trijntje Jans heeft een onecht kind Jans Jantjen, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de 

Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de 
Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Kramer Trijntje Jans, 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) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat d65-135 er kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

3700 39-A 
04-02-1835 

Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 39-B 

04-02-1836 

Kramer Trijntje Jans, 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) 

6026 652 

23-09-1817 

Kramer Trijntje 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) 

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Kramer van Baumgarten J. F.W. te Middelbert, 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) 

8201 785/9 

Bladzijde 2  
07-05-1839 

Kramer W. H. Kapitein is met zijn schip de Beurs van Amsterdam (St) vanuit Hamburg op 1 Mei te Terschelling gearriveerd 

staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-
aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

7977 157-9 

13-02-1837 

Kramer W. IJ.  de weduwe, wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de 

ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836  te voldoen en zij heeft enz. Jaar 1837 (5) 

9921 23 
19-10-1882 

Kramer W. W.,  Politiebediende te Britsum 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) 

9183 1306 

06-09-1916 

Kramer Willem, 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) 



9183 1198 

05-08-1916 

Kramer Willem, Komt voor op een  document  (blz.3)  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) 

6081 428 

26-04-1822 

Kramer Wybren, gepensioneerd  Soldaat , hij wordt ingeschreven wegens zijn overlijden op de 22e  April  in het grootboek 

hoofdafdeling Militairen  onder nr. 891 enz. jaar 1822 (1) 

6379 16 
05-01-1814 

Kramer Y. staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen 
fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2) 

6840 36-A  

blz. 47 
22-04-1824 

Kramer Ype Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  

Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen 
over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 

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

6830 18-A blz. 25 

21-01-1824 

Kramer Ype 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) 

6658 591 
12-12-1816 

Kramers Gerlof H.,  met hand de geschreven  brieven met handtekening van Gerlof H. Kramers Wever te Bolsward  Jaar 1816 
(2) 

6843 30-C 

Gehuwd. D. 
21-05-1824 

Krammer Mozes Abrahams, 896 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) 

3698 B-38 

14-02-1832 

Kramstra Betske Dirks, 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-38 

14-02-1834 

Kramstra betske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3700 37-A 
04-02-1835 

Kramstra Betske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7) 

3700 38-B 

02-02-1836 

Kramstra Betske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel 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) 

3701 38-C 

08-02-1839 

Kramstra Dirk P. , wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 38-C 

03-02-1837 

Kramstra Dirk P. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel 

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) 

3698 B-38 
14-02-1832 

Kramstra Dirk Pieters, 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-38 
14-02-1834 

Kramstra Dirk 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 1834 (11) 

3700 37-A 

04-02-1835 

Kramstra Dirk 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 1835 (7) 

3700 38-B 
02-02-1836 

Kramstra Dirk Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel 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) 

3701 1-C   blz. 4 
01-03-1839 

Kramstra Pietje Dirks te Westdongeradeel, 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 38-C 
08-02-1839 

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 38-C 
03-02-1837 

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel 
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) 

3698 B-38 

14-02-1832 

Kramstra Pietje Dirks, 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-38 

14-02-1834 

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3700 37-A 
04-02-1835 

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7) 

3700 38-B 

02-02-1836 

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel 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) 

3700 37-A 

04-02-1835 

Kramstra Renske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

3698 B-38 
14-02-1832 

Kramstra Renske, 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) 

3700 38-C 
03-02-1837 

Kramstra Rinske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel 
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) 



3699 A-38 

14-02-1834 

Kramstra Rinske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3700 38-B 

02-02-1836 

Kramstra Rinske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel 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) 

9725 Deel 2  

16-10-1877 

Kranely …. ? te Harlingen Schip de Qceaan komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

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

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877  (2) 

8215 1048/11, 

150 

14-10-1839 

Kranenberg Elisabeth Nijmegen Beurtschipper Buitenlands, jaar 1839 

8280 526-1, 8 
22-05-1840 

Kranenberg te Groningen als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Sneek 

Kranenburg H. te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 

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

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

6005 938 blz. 4v 

30-11-1815 

Krans Filippus 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 

Krans Filippus 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    236 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
van Justitie 

26-03-1824 

Krans Rombartus, 108 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) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Kransen D. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6632  
 

  

1316 lijst 1_L. 
22-10-1814 

Kransen F. 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) 

6277 30-3 

09-01-1817 

Kransen Frans de weduwe 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Kransen H. 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) 

6277 30-11 
09-01-1817 

Kransen Hermanus 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) 

8033 1276-14 

27-06-1838 

Kransen Jacobus Johannes Geb. 17-3-1795 Rotterdam. Gewezen korporaal bij het leger in Indië. Deze persoon is, na ontslag uit 

de militaire dienst, wegens zijn rustverstorend gedrag, bij politiek besluit, uit Oost-Indië verwijderd, en kan mitsdien, als aldaat 
niet mogende terugkeeren, bij de koloniale troepen, niet weder worden aangenomen. 1837,  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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Kransinga Hendrikje, 340 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Krantenga Renger H. 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    201 

6005 938 blz. 4v 

30-11-1815 

Krantenga Renger Hendriks 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Krap Akke Sydzes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3701 6-C 
07-02-1839 

Krap Akke Sydzes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 

6425 22 

10-01-1818 

Krap Isaac * 23-06-1790 Gouda wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een 

opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel 



slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn 

weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang 

en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3) 

6086 894 
30-09-1822 

Kras Jan , Melkboer te Amstelveen, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op de  gebouwde en ongebouwde 
eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19) 

6277 30-11 

09-01-1817 

Krasburg Hidde de weduwe 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) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Krassenberg Albert  * Zutphen , Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij 

regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  

en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3) 

5985 167 
04-03-1814 

Kratsch D, B. F----- 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) 

5989 555 
18-07-1814 

Kratsch D. C. F. Officier bij de regtbank te Heerenveen schrijft en ondertekend een brief dat de Cipier van het huis van 
bewaring aldaar hem meermalen hebbende te kenen gegeven dat hij door verschillende aanmaningen wegens gedane 

leveranties enz. jaar 1814 (3) 

6867 14-02-1825 
14-A 

Kratsch D. C. F. Officier van Justitie te Heerenveen, een beschrijving van de ramp van de 4e op de 5e februari dat bij de 
Lemmer er gaten in de Zeedijk waren geslagen en dat het water met woede binnen kwam stromen en dat zijn huis zodanig 

overstroomde enz. enz.ook dat vele mensen en  er meer dan 2500 beesten zijn omgekomen enz. enz. jaar 1825 (4) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Kratsch David Christoffel Frederik 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) 

8214  1027/16 
bl. 3 nr. 473 

07-10-1839 

Kratsma C. J. 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) 

6027 718-c 

14-10-1817 

Kratszch David Christoffel Fredrik Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Heerenveen met 

vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6024 437-a 

08-07-1817 

Kratszch David Christoffel Fredrik, Officier op de rechtbank, Hij staat vermeld op een document van het personeel der 

rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met 

vermelding van de bedragen, jaar 1817 (4) 

6627 609 
30-04-1814 

Kratszs G. J. hij ondertekend een document namens de gezamelijke Hervormde Gemeente van den Dorpe Suameer met als 
onderwerp het tractement van de Predikant en verkoop der vastigheden enz. jaar 1814 (1) 

5986 317 

28-04-1814 

Kratzch D. C. T.---- Adema L. Mr., bij koninklijk besluit zijn benoemd en hebben alle de eed afgelegd, a. tot substituut van den 

officier en b. Kratzch D. C. T. tot officier en c. Nauta R. Mr. Tot Regter van Instructie, allen  bij de Regtbank te Heerenveen 
jaar 1814 (4) 

6081 366 

11-04-1822 

Kratzch David Christoffel Frederik , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  

in het  arrondissement  Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6287 
 

 

124, 229, 230 
30-12-1817 

Kratzsch  D. C. F.te Heerenveen  onderwerp een missive  en later een brief  aan de heer Verweij Isaac te Sneek  betreffende de 
bewuste processtukken  tusschen de regering  en de kerkmeesteren enz. tevens een geschreven en ondertekende brief van  

Kratzsch  D. C. F  jaar 1817 (9) 

6057 261-A 
11-04-1820 

Kratzsch  David  Christoffel Fredrik te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  
District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  11-04-1820 (4) 

6060 494 

12-07-1820 

Kratzsch  David  Christoffel Fredrik te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  

District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  12-07-1820 (4) 

6066 53-A 
22-01-1821 

Kratzsch  David  Christoffel Fredrik te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  
District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  22-01-1821 (4) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Kratzsch  David  Christoffel Fredrik te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  

District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal   10-04-1821 (4) 

6072 549-C  
10-07-1821 

Kratzsch  David  Christoffel Fredrik te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  
District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal  10-07-1821 (3) 

6075 771 

11-10-1821 

Kratzsch  David  Christoffel Fredrik te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  

District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal  11-10-1821 (5) 

6078 35 
09-01-1822 

Kratzsch  David  Christoffel Fredrik te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  
District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  09-01-1822 (3) 

6865 10-2A 

14-01-1825 

Kratzsch  David  Christoffel Fredrik te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  

District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  14-01-1825 (4) 

6039 771-a 
16-10-1818 

Kratzsch  David Ccristoffel Frederik, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. 
Heerenveen over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. 16-10-1818 (4) 

6018 38-B 

17-01-1817 

Kratzsch  David Christoffel Fredrik (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel 

der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Heerenveen, 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) 

6283 1018 

11-10-1817 

Kratzsch ….?---- Andries Pieter, Advocaat te Leeuwarden in de zaak tegen de Kerkmeesters van de Hervormde Kerk alhier, 

wordt ook in genoemd Pierson Lambertus , Kratzsch ….? Thans te Heerenveen  enz. jaar 1817 ( 1) 

8211 987/11 

25-09-1839 

Kratzsch ….?---- Biersma Hendrik thans wonende te Langweer, oud 44 jaar geboren Beneden Knijpe geeft in een door hem 

ondertekende brief met eerbied te kennen aan de Gouverner dat hij in den loop van het jaar 1832 aan het Parket van Justitie van 

den regtbank van Heerenveen bij den heer Mr. Kratzsch ….? is werkzaam geweest tot dat deze enz. en hij hierdoor zonder 
bestaan geraakt zijnde verzoekt tot commies te worden aanesteld enz. jaar 1839 (7) 

6285 1233 

10-11-1817 

Kratzsch ….? te Heerenveen  onderwerp een missive  jaar 1817 (1) 



6404  106 

29-02-1816 

Kratzsch D. C. T. Officier van Justitie te Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld o.a. dat ter voorkoming van onaangenaamheden bij zulke en  dergelijke Volksverzameling 

kunnen plaatshebben  ook vermeld de Luitenant van der Sluis enz. jjaar 1816 (3) 

6086 867, 1,  
11-12 

17-09-1822 

Kratzsch David Christoffel  Frederik Officier bij de rechtbank te Heerenveen en Lid van het Collegie van Regenten van de 
gevangenis te Heerenveen enz. enz. jaar 1822 (5) 

8356 324-18,1 

03-04-1841 

Kratzsch David Christoffel Frederik hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. 

Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het 
Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen 

info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (5) 

8197 687-17_1 
06-07-1839 

Kratzsch David Christoffel Frederik staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof 
van Vriesland  met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6) 

6624 294 

16-02-1814 

Kratzsch David Christoffel Frederik thans Regter ter Instructie wordt benoemd  door de Prinse van Oranje-Nassau, Souverein 

Vorst der Vereenigde Nederlanden enz. tot Officier in plaats van Mr. Idsinga van S. P. die benoemd is tot Advocaat fiscaal over 
de Middelen te Lande in Friesland enz. jaar 1814 (2) 

6021 252, 1-4 

17-04-1817 

Kratzsch David Christoffel Frederik wordt vermeld (met handtekening) in een document Staat van het Personeel der 

Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen 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  (4) dossier (18)   

6013 401-b 

09-07-1816  

Kratzsch David Christoffel Frederik,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met vermelding 

van Kwaliteiten, Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6015 608-a 
11-10-1816 

Kratzsch David Christoffel Frederik, ----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren 
te Heerenveen  met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5) 

6033 263-b 

15-04-1818 

Kratzsch David Christoffel Frederik,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van 

Heerenveen 15-04-1818 (4) 

6030 53-a 
23-01-1818 

Kratzsch David Christoffel Frederik, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen,  23-01-
1818 (4) 

6052 793 

05-11-1819 

Kratzsch David Christoffel Fredrik Hij staat op een lijst met  het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. 

05-11-1819 (4) 

5986 287-B 
Lijst 2 

16-04-1814 

Kratzsch David Christoffel Fredrik hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het 
arrondissement Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn 

tractement enz. jaar 1814 (5) 

6054 34-A 
12-01-1820 

Kratzsch David Christoffel Fredrik te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  
District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6045 238 

13-04-1819 

Kratzsch David Christoffel Fredrik te Heerenveen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke 

macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6865 10-2-A 
14-01-1825 

Kratzsch David Christoffel Fredrik te Heerenveen,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Heerenveen enz. en 
ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 

1825 (4) 

6084 649 
09-07-1822 

Kratzsch David Christoffel Fredrik te Heerenveen, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in 
het Arrondisement Heerenveen  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6087 950 

15-10-1822 

Kratzsch David Christoffel Fredrik wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke 

Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen 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) 

6063 703 

11-10-1820 

Kratzsch David Christoffel Fredrik,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Heerenveen die op  den 1e 

dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4) 

6102 43-A 
12-01-1824 

Kratzsch David Christoffel Fredrik,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn 
functie in het Arrondisement Heerenveen 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 

Kratzsch David Christoffel Fredrik, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  
Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 14-01-

1823 (4)   

6093 299 

11-04-1823 

Kratzsch David Christoffel Fredrik, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  

Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 11-04-
1823 (4)   

6096 609 

07-07-1823 

Kratzsch David Christoffel Fredrik, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  

Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 07-07-
1823 (4)   

6099 1016 

14-10-1823 

Kratzsch David Christoffel Fredrik, 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 14-

10-1823 (5)   

6042 44-C 

20-01-1819 

Kratzsch David Christoffel Fredrik, te Heerenveen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke 

macht aldaar, met zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6036 493-A 
 13-07-1818 

Kratzsch David Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te 
ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6631 1134 

17-09-1814 

Kratzsch Johannes Balthazar  geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij thans zonder beroep ten Leeuwarden enz. dat 

tot zijn leedwezen wegens lichaams Zwakte zijn Ontslag heeft bekomen  als klerk bij de Provincie sinds 28-10-1802 aldaar 

werkzaam geweest enz. jaar 1814 (1) 

6016 707 

21-11-1816 

Kraus Philippus, 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) 



7999 565-1  

08-06-1837 

Krautz Johannes Lodewijk Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Sergeant-majoor 27-5-1836 

Overleden te Palembang (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) 

9725 Deel 2  
23-11-1893 

Kray G. D. Het Bildt Kapitein op de Glaucius komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 
17-07-1839 

Krayenhagen W. te IJsbrechtum 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) 

6382 189 

26-04-1814 

Krayenhoff ….? Luitenant generaal en commanderend Officier van het 1e Bataillon Infanterie enz. enz. Hij diend een klacht in 

dat er vele kledingstukken voor zijn manschappen ontbreken enz. jaar 1814 (1)  

6383 10, 11 
27-04-1814 

Krayenhoff ….? Pennis Jan, op de Fluweelen Burgwal bij het Stadhuis no. 25,  een door hem geschreven en getekend briefje  
waarin hij zig aanbied om de Kapotrokken voor Landmilitie aan te bieden en dat hij deze met 8 dagen enz. enz.  verder wordt 

genoemd de Luitenant generaal Krayenhoff ….?  Ook een brief die hier over gaat van de Luitenant CXolonel Commanderende 
het 1e Bataillon Infanterie Landmilitie Guicherit F. A. jaar 1814 (4) 

8309  1097/3 

05-11-1840 

Krayer D.  Lieuwe Murks 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 

Krayer D.  Lieuwe Murks 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 

Krayer Dirk Wiebes 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 

Krayer Dirk Wiebes 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 

Krayer Dirk zonder bedrijf te Harlingen voor zig en als voogd over Krayer Dirk Wiebes 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 

Krayer Dirk zonder bedrijf te Harlingen voor zig en als voogd over Krayer Dirk Wiebes 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)    

8224 1236/6 

nummer 17 
00-12-1839 

Krediet Harmen te  Blesdijke wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de 

Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen 
informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10) 

6388 118  

21-10-1814 

Kreeft Klaas---- Feltrop ….? Wachtmeester, de Burgemeester van Dockum heeft nog een rekening van Kreeft Klaas te 

Dockum ten laste van hem omdat hij ter werving gestationeerd aldaar is geweest en dat hij enz. jaar 1814 (1) 

6256 334 
10-04-1815 

Kreeft Klaas, 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) 

8373 665/3 

07-07-1841 

Kreeft Wybe A.vermeld op een Staat van Requesten  onderwerp Accijns op den Turf  jaar 1841 (3) 

8375 715-7 

21-07-1841 

Kreeft Wybe Annes, Hij komt voor op een staat aanwijzende verleende vergunningen tot inslag van Turf voor zijn katoen en 

Wollenstoffen Verwerij met diverse informatie in 7 kolommen jaar 1841 (7) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Kreekelaar Hendrik wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kreemer Andries 412 Kuinre 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) 

9921 13 

19-10-1882 

Kreemer Johannes Casper Veldwachter te Midlum 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 6 

22-01-1818 

Kreenen E. te Velp Scriba Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris 
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit 

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

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 

Blz. 6 

04-01-1819 

Kreenen E. te Velp 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. 6 

Kreenen E. te Velp, 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 



06-02-1824 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. 

6 
16-01-1822 

Kreenen E. te Velp, 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) 

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Kreil A. nr. 152 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 

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

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6641  562 
24-06-1815 

Kreitzer Johanes Georgius moet zijn gegevens opzenden voor het Pensioen---- staat vermeld in een document van de 
Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig 

pensioen of gratificatie willen bekomen enz. jaar 1815 (3) 

6397 670 
15-06-1815 

Kreitzich 1e Luitenant bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. 
Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 

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

6397 670 

15-06-1815 

Kreitzig Ritmeester bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4  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) 

5997 307 
31-03-1815 

Krekel Johannes 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  6 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Krekelaar Hend. 515 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  
9e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Krekelaar Hendrik * 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) 

8131 1281-9 
27-12-1838 

Krekelenburg Willem , Fuselier 7e afdeeling Infanterie * 03-08-1812 Vlissingen,  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) 

6054 40, 74+75 
27-01-1820 

Krekt Anne wordt vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige 
en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling 

gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte  en 

Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  
in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92) 

3701 31-D 

05-02-1842 

Krekt Baukjen Annes, 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 (10) 

9187 890 
04-07-1918 

Krekt Trijntje vrouw van Lei van der Tjitze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8308 1087-11, 16 
03-11-1840 

Kremer ….? Ds.---- Hazendam Antonia Wilhelmina  weduwe van Lombarde Ludovucus geeft met diepste eerbied te kennen 
dat zij woonachtig te Franeker in zulk Hachelijke en ongelukkige omstandigheden zich bevind dat zij alleen door hulp en 

bescherming enz. dat zij al jaren door een blindheid van alle levensgenot beroofd is geweest zij heeft bijna een jaar te Heeze in 

Noord Braband verbleven om van het kunstvermogen van Kremer ….? Ds. en dit f. 300 gekost heeft enz. jaar 1840 (6) 

6683 2 deel 1 
Blz. 12 

04-01-1819 

Kremer A. te Veldhoven Predikant, 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 

Kremer A. te Veldhoven 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 

Kremer A. te Veldhoven, 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. 

22 
16-01-1822 

Kremer A. te Veldhoven, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 

1822 (5) dossier (43) 

8375 708-3_3 

20-07-1841 

Kremer Antje te Munnekezijl----- Onderwerp en procesverbaal wegens het zonder kwitantie vervoeren van  wijn en 

gedistilleerd, wordt ook in genoemd , Roorda Wytze Alberts, Wijkstra Albert Eites Herbergier te Munnekezijl  jaar 1841 (3) 



8179 366-20 

08-04-1839  

Kremer Bregje Harms---- Sasburg Harmen Yzaak * 28-10-1820 Heerenveen z.v. Sasburg Yzaak Jacobs en van Kremer Bregje 

Harms (volgens Tresoar Cremer)  , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel 

Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17) 

3698 B-31        25-
02-1832 

Kremer Bregtje 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 (4) 

8199 725-24 

17-07-1839 

Kremer Engelbertus * 02-09-1814 Groningen staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de 

Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij 
regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is met een briefje van ontslag weggezonden ter zake van 

een vroeger tegen hem gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5) 

8374 691/1 
15-07-1841 

Kremer---- Hoek van der Keimpe Popkes, gewezen militair thans arbeider te Zwaagwesteinde, hij mag ondersteuning hebben 
om deze zomer naar Hees en Leende te begeven  om bij de heer predikant Kremer aldaar genezing te vinden voor zijn gezicht 

enz. enz. jaar 1841 (6) 

6247 609-A 
14-07 -1814  

Kremer J. . , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. 
, jaar 1814 (2) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Kremer Johannes 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) 

6648 66 blz. 1 
14-02-1816 

Kremer M. te Groningen 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) 

9725 Deel 2  

17-01-1894 

Kremers Ameland Kapitein op de Erasmus 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 1894  (2) 

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Krenen E. te Velp, 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) 

6671 54 blz. 5 

22-01-1818 

Krenen P. E. te Velp 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) 

6050 691 

27-09-1819  

Kretzer Johan Georg , Gepensioneerd Korperaal nu overleden wordt uitgeschreven in het boek van de Militaire Pensioenen jaar 

1819 (1) 

6666 307 Kretzer, Johan George vooral in den jaren 1796 aan de zaak van Oranje met gevaar zijns leven enz. wordt in genoemd 

Commissaris Plettenberg, Admiraal Pieter Paul, Herberg de Zwarte Moor op Texel met Kretzer zijn handtekening. (5) jaar 
1817 

9187 1114 

07-08-1918 

Kreuder Johanna Klara Ottilie gehuwd met Bokma Johannes, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche 

paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere 
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9184 1031 

01-08-1917 

Kreuder Johanna Klara Ottilie vrouw van Bokma van Johannes, 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) 

8384 915/9 

15-09-1841 

Kreuter Grietje  weduwe Nicolaas Jongschaap  Onderwerp het haar toekennen van een pensioen van fl. enz. enz. jaar 1841 (2) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Krieger Georg Joost Heinrich Christiaan  * 11-04-1790 Hainholte bij Hanover;   hij wordt vermeld als soldaat  op een 
Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 

kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals 

Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Krieger Johan, 268 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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 1 en 2 

04-01-1819 

Krieger W. L. (De Ridder) Predikant te ‘s Gravenhage, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van 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 (7) 

dossier 12) 

6671 54 deel 2 

blz. 8 

22-01-1818 

Krieger W. L. (De Ridder) te ’s Gravenhage Praeses 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) 

6709 36 deel 2  blz. 

25 

16-01-1822 

Krieger W. L. in Zuid Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de 

Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

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

van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 1 
blz. 2 

16-01-1822 

Krieger W. L. te  ’s Gravenhage wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 
1822 (5) dossier (43) 

6683 2 deel 2 

Blz. 8 

04-01-1819 

Krieger W. L. te ‘s Gravenhage 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. 

2 

16-01-1822 

Krieger W. L. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 
1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 

8 
16-01-1822 

Krieger W. L. te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 

1822 (5) dossier (43) 

6671 54 blz. 5 
22-01-1818 

Krieger W. L. te ’s Gravenhage  Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken 
der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 

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

6709 36 deel 1 
blz. 1 

16-01-1822 

Krieger W. L. te ’s Gravenhage wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 
1822 (5) dossier (43) 

6683 2 deel 2 

Blz. 2 

04-01-1819 

Krieger W. L. te ’s Gravenhage 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) 

6671 54 deel 2 blz. 

2 

22-01-1818 

Krieger W. L. te ’s Gravenhage, President  Hofpred. 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. 2 

14-02-1816 

Krieger W. L. te Den Haag Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6648 66 blz. 4 

14-02-1816 

Krieger W. L. voor Zuid Holland, 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  President van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Kriek Arend Jans 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) 

9182 317 

15-02-1916 

Krieke van der G. 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 

Krieke van der G. 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) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Krieken van der U. A. te Oldeboorn 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) 

6008 82 blz. 5        

03-02-1816 

Kriel H’k staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

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

6040 828 

12-11-1818 

Krien Anna Elisabeth---- Kriening Anna Elisabeth weduwe van Brink van Johannes te Sloten, het indienen van een gratificatie 

zij is oud 74 jaar , jaar 1818 (5) 

6285 1220 
26-11-1817 

Krien---- Kriening of Krien Anna weduwe van Brink van Johannes , Onderwerp een request aan zijne Majesteit de Koning  dat 
haar man te Slooten als Poortier heeft gefungeerd op een jaarinkomen van ca. 500 guldens en naderhand in 1787 dat haar man 

deze post is ontnomen in 1786 omdat hij zig tot der jare 1795 zig slecht heeft gedragen en in dat jaar woonde te Mulheim in 

Duitsland, ook aanwezig meerdere stukken van juli 1795  enz. enz. jaar 117 (9) 

6040 828 

12-11-1818 

Kriening Anna Elisabeth weduwe van Brink van Johannes te Sloten, het indienen van een gratificatie zij is oud 74 jaar , jaar 

1818 (5) 

6285 1220 

26-11-1817 

Kriening of Krien Anna weduwe van Brink van Johannes , Onderwerp een request aan zijne Majesteit de Koning  dat haar man 

te Slooten als Poortier heeft gefungeerd op een jaarinkomen van ca. 500 guldens en naderhand in 1787 dat haar man deze post 
is ontnomen in 1786 omdat hij zig tot der jare 1795 zig slecht heeft gedragen en in dat jaar woonde te Mulheim in Duitsland, 

ook aanwezig meerdere stukken van juli 1795  enz. enz. jaar 117 (9) 

6388 91           15-
10-1814 

Krijgsgevangenen (Fransche en Belgische) Onderwerp: de repatrieerdende en vrije inkwartiering enz. jaar 1814 (2) 

6257 458 

23-05-1815 

Krijgsgevangenen---- Fransche Krijgsgevangenen die dienen een klacht in dat zij door het niet ontvangen van hun tractement 

enz. enz. jaar 1815 (1) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Krijgsman Bernardus, 46 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) 

6861 21-A 
02-12-1824 

Krijgsman Frederick, Hij komt voor op een lijst met overleden gepensioneerden met het soort pensioen en het bedrag van het 
pensioen jaar 1824 (2) 

6865 1-C no. 1 

24-01-1825 

Krijgsman Johannes Josephus, 7e 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) 

8257  69/20, 1 

nummer 2 
20-01-1840 

Krijgsman M. 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) 



6391 1 

22-12-1814 

Krijgsman Matthijs Korporaal Pijper dat op authorisatie van de Commissaris Generaal te Bergen op Zoom  voor het 

Departement van Oorlog  dat de voornoemde is weggezonden wegens zijn gedrag remplacant van Gleen de Gerrit woonende in 

Dt. Jansga enz. jaar 1814 (1) 

6382 20 nr.  215 
29-03-1814 

Krijgsman Matthijs plaatsvervanger van Glee de Gerit Hendriks 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) 

6833 27-A blz. 5 

06-02-1824 

Krijgsman N. 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 

6408 287 

02-08-1816 

Krijgsman wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de 

Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen 
onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Krijgsveld Wiert * Groningen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij 

regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  
en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3) 

8048 34/5011 

554/2324 

08-06-1837 

Krijl A. G. Harlingen Beurtschipper Harlingen op Amsterdam, jaar 1837 

7999 554/5, 34 

05-06-1837 

Krijl A. G. Harlingen Beurtschipper Harlingen op Amsterdam. , jaar 1837 

3585 81 

26-06-1834 

Krijl Aldert G. hij tekend mede een verzoek aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlandensamen mat de gezamelijke 

Beurtschippers varende in het ordinarisveer tusschen de steden Amsterdam en Harlingen en aldaar woonachtig dat zij wegens 
de achteruitgang door de vernietiging van de gulden en vermeerderd met de investeringen enz. enz. jaar 1834 (6) 

6258 627-12 

21-06-1815 

Krijm Douwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  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) 

6034 398 

30-05-1818 

Krijn W. te Joure 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Krijnen Johannes Stefanus,  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) 

6633 1396 

09-11-1814 

Krijns Douwe ,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) 

6633  1396 

09-11-1814 

Krijns Gerben,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) 

6047 379 

03-06-1819 

Krijns W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6277 81 

18-01-1817   

Krijns W. (Wyberen) ---- Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide Korenmolenaars wonend op de Joure 

dat beide een document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman en Assessoren die mede tekenen beloven en zich solidair 
verbinden om de op de som waarop zij  ter zake het graan  door hun te gebruiken de Bakkerijen  over den jare 1817 gemalen 

wordt enz. Grietman Vegelin van Claerbergen V. L. (Valerius Lodewijk) en Assessoren zijn Everts A. (Arend), Krijns W. 

(Wyberen), en Dalmolen  H., jaar 1817 (4) 

6293 56 

13-02-1819 

Krijns W. (Wyberen) ---- Kiers Bartelt te Nijmegen op nadere aanvraag van deze debiteur ter bekoming van deszelfs restant 

Competentie wegens in de jare 1818 gedane Reparatien aan de Haskerbrug ten somma van f. 111:58 ondertekend door de 

President Assessor van Joure Krijns W. (Wyberen) enz. jaar 1819 (1) 

6295 752-4, 8 
05-12-1819 

Krijns W. (Wyberen) ondertekend  als Assessor van Haskerland een stuk betreffende:  Eyck van Wieger  voormalig Secretaris  
en Districts Kassier De voormalige leden van het Gemeente bestuur van Haskerland schrijven en ondertekenen een brief aan de 

Gouveneur dat zij nog een tractement van Juli tot en met december 1811 tegoed hebben  en wel per lid fl. 75.= en dat de 

betaling nog niet is geschied en dat zij dat niet begrijpen omdat bij voornoemde Kassier voor het grootste deel de penningen in 
kas aanwezig zijn enz. enz. dit stuk is ondertekend door  Geerts Gerrit,  Kornelis W. K., Haan de Feijte Aukes, Vries de 

Hendrik Annes , Oosting Freike F deze kan uit hoofde van Ouderdom en Blindheid zijn naam niet schrijven enz. jaar 1819 (16) 

6060 480 
06-07-1820 

Krijns W. , 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) 

5989 576 1e lijst 

26-07-1814 

Krijns W. en Comp. 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) 

6425 34 
14-01-1818 

Krijns Wijberen Assessor van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 
Militie dat Houter Hendrik Thijsses bij de ligting van 1817 no. 17 getrokken en in dienst is gesteld niet tegenstaande eenen Slof 

Wieger Jacobs no. 16 ten dele is gevallen en dat klaatstgemelde enz. jaar 1818 (1) 

6383 57 

02-04-1814 

Krijns Wijbren 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) 

6244 338 

21-04-1814 

Krijns Wyberen Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), 

mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7) 

6100 1192-24 

26-11-1823 

Krijns Wybren  en Dalmolen Henricus Walradus zij zijn als Schatters  over 1824 te Joure gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6244 338 

21-04-1814 

Krijns Wybren wegens geleverd enz. in 1810,  Hij staat op een lijst van schuldeisers  van de gemeente Joure als volgt: wordt 

ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en 
belastingen enz. jaar 1814 (7) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Krijt IJtje Jelles, 251 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 



Crimineellen 

26-03-1824 

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 

confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale 

dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 
Vrouwen 

Huis van 

Justitie 
26-03-1824 

Krijt Jeltje J., 38 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) 

6830 18-A blz. 3 

21-01-1824 

Krijtenburg Gerrijt F. te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

9184 984 

27-07-1917 

Krijtenburg R------ Meulen van der Wybe kan de benoeming tot Lid College van Zetters Belasting  te Harlingen niet aannemen  

, zijn opvolger is Slooten van R. te Harlingen omdat Krijtenburg R. zich te Terschelling heeft gevestigd jaar 1917 (8) 

6051 

 

757 

23-10-1819 

Krijtenburg Rinse  Commies bij de middelen te Lande  woont te Workum  hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn 

handtekening  enig pensioen wegens het land gediend hebbende van 1793-1809  enz. jaar 1819 (3) 

3622 A-10, 2 

blz. 7 
register 9170 

15-03-1873 

Krijthe Eelke en vrouw, 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 

Krijthe Eelke en vrouw, 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 

Krijthe Eelke en vrouw, 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) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Krijthe Jan Lammerts 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) 

8363 472/10 

00-00-1841 

Krikke ,Egbert Wiegers te, Dragstra Sierd Theunis Koopman te Tjalleberd , , een handgeschreven brief met zijn handtekening 

wordt ook in genoemd Krikke Egbert Wiegers te Tjalleberd jaar 1841  (3) 

8225  1252-14   09-
12-1839 

Krikke Beene L. 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) 

6668 380 blz. 5 
04-10- 1817 

Krikke G. L. 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, 2 

nr. 137 

20-01-1840 

Krikke Geertje St. Johannesga  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 informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6841 17-A 

03-05-1824 

Krikke Gerrit Luiten te Gersloot, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) 

jaar 1824 

6273 803-5 
17-09-1816 

Krikke Gerrit Luitens 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 

5e blz. van 
kolommen 

11-09-1815 

Krikke Gerrit Luten 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) 

6267 239 

16-03-1816 

Krikke Gerrit Lutes hij heeft een request ingediend ook namens de visschers te Oudehaske omtrent de verhindering  welke zij 

ontmoeten bij het visschen in de vaart te Oudehaske enz. dat het de waarheid bestaat dat voor het jaar 1812 een ieder geregtigd 
was om te mogen visschen in de vaart maar dat de begroting van de gemeente tijddens het Fransche bestuur zo beperkt was dat 

zij vonden dat de vaart moest worden verhuurd  enz. jaar 1816 (2) 

8309 1108-7 
09-11-1840    

Krikke J. B.  komt voor in een aantekening van de Grietman van Engwirden jaar 1840 (2) 

8308 1087-11, 19 

03-11-1840 

Krikke J. B. te Nieuwerbrug wordt vermeld in een documet opgave van consenten tot uitvoer, welke bij de Ontvangers van 

Sappemeer niet binnen twee maanden zijn terug ontvangen het betreft een leverantie van 18 kan binnenlandsch gedistilleerd 

aan Buzema H. B. te Sappemeer enz. jaar 1840 (4) 

6843 18-A 

21-05-1824 

Krikke Jacob Beenen te Luinjeberd een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van 

bekeuring. Jaar 1824 (1) 

6854 12-A 
25-09-1824 

Krikke Jacob Beenen te Luinjeberd, Onderwerp een   procesverbaal  betreffende te belalen belasting over zijn paard, enz.  jaar 
1824 (3) 

6842 16-A 

12-05-1824 

Krikke Jacob Beenen, een proces verbaal van bekeuring jaar 1824 2) 

6000 586 
21-06-1815 

Krikke Jacob Beenes  te Luinjebert  wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)  met aantal dienstboden, bedrag 
aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4) 

6851 2-A 

16-08-1824 

Krikke Jacob Beenes, Veenbaas te Luinjebert, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring 

voor het zonder aangifte te varen met een vaartuig jaar 1824 (2) 



8257  69/20, 2 

nummer 25 

20-01-1840 

Krikke Jacob Hendriks te Rotserhaule 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) 

6833 27-A blz.13 

06-02-1824 

Krikke Jacob L. 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 

6643  753 
4e blz. van 

kolommen 

11-09-1815 

Krikke Jacob Luten 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) 

6833 23-A 

12-02-1824 

Krikke Jakob Beenes , Koopman en Veenbaas te Luinjeberd , proces verbaal wegens het rijden met een bedrijfspaard voor 

prive gebruik Jaar 1824  (4) 

9181 1846 
22-10-1915 

Krikke Jan 26 jaar, arbeider te Hemrik aanstelling als Veldwachter jaar 1915 (5) 

6049 594 

20-08-1819 

Krikke Jan Banis Diaken en  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) 

8257  69/20, 3 
nummer 30 

20-01-1840 

Krikke Jan Gerrits 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) 

8228 1315-22 

09-10-1839 

Krikke Johannes , Kanonnier 3ste  Bataillon Artillerie Nationale Militie  * 07-04-1806 Schiedam,  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) 

6668 380 blz. 3 

04-10- 1817 

Krikke K. L. 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 

Krikke Klaas Luiten 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 

Krikke Klaas Luten 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Krikke Koop Geugjes 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) 

6668 380 blz. 3 
04-10- 1817 

Krikke L. B. 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Krikke Lammert Hend’k 554 St. Johannesga 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) 

6273 803-3 

17-09-1816 

Krikke Luite Beenen 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) 

9465 Deel 2, 89 
13-02-1854 

Krikke Luite te Heerenveen, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1854 (8)   

9465 Deel 2, 90 

31-10-1866 

Krikke Luite te Heerenveen, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de 

Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8). 

6643  753 

2e blz. van 
kolommen 

11-09-1815 

Krikke Lute Beenen 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Krikke Marten Hendriks 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 25 

20-01-1840 

Krikke Pieter Jans 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) 

6303 608 
20-08-1823 

Krikke S. Jan , ---- 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) 

9191 1240 

01-10-1920 

Krikke S. W.  te Terband  vergunning voor het dempen van een sloot ten behoeve van een uitweg van hun opslagplats te 

Tjalleberd sectie en een handgeschreven brief door beide ondertekend, ook een getekende kaart (Blauwdruk)  met de situatie,      
enz. enz. jaar 1920 (11) 

9182 243 

01-02-1916 

Krikke S. W.  te Terband een handgeschreven brief met zijn handtekening,   Onderwerp;  een aanvraag voor een vergunning 

voor een slootdemping ,  ook is er in het dossier een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse en de goedkeureing van de 
aanvraag) enz.  jaar 1916 (10) 



8257  69/20, 3 

nummer 72 

20-01-1840 

Krikke Sander Jans 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) 

6668 380 blz. 2 
04-10- 1817 

Krikke T. L. 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 
5e blz. van 

kolommen 

11-09-1815 

Krikke Tiemen Lute staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske 
tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 

1815 (5) dossier (9) 

6273 803-3 

17-09-1816 

Krikke Tymen Luiten 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) 

9191 1240 
01-10-1920 

Krikke U. W. te Nijehaske---- Krikke S. W.  te Terband  vergunning voor het dempen van een sloot ten behoeve van een 
uitweg van hun opslagplats te Tjalleberd sectie en een handgeschreven brief door beide onderteekend, ook een getekende kaart 

(Blauwdruk)  met de situatie,      enz. enz. jaar 1920 (11) 

5674 63 

13-04-1911 

Krikke W.---- Scheper J. te Drachten varende met de motorboot van Drachten naar Heerenveen waarvan Krikke W. te Oude 

Haske eigenaar wordt verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met een   Motorboot de Örion II” te 
mogen varen (zonder Stoomkracht) door de sluis te Drachten en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 

1911  (6) 

8378 785/2 
11-08-1841 

Krimpen aan de IJssel----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het 
aanleggen van een aarden baan tot de bestrating van  de weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd door 

Mijnlief J. te Krimpen aan de Ijssel  voor fl. 39.600 en tot borgen gesteld  Blokland Jan te Hardinxveld  en Blokland Symen te 

Giessendam , verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijver  voor fl. 34. 
000.= en gemijnd door Kat A. J.  te Hindelopen  en tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jan  te Lemmer , en 

voor het bouwen van een Tolgaarderswoning  de laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door Bennink G. te 

Franeer met borgen Hoven van G. te Franeker en  Brouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3) 

6070 359 
02-05-1821 

Krimpen aan de Lek---- Herderschee Jacobus Predikant te Krimpen aan de Lek Classis Gouda wordt beroepen naar Dokkum,  
jaar 1821 (1) 

6415 74 + 75 

19-03-1817 

Krimps L. ---- Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat he3t Smeek Rekwest van Jager de Ulke 
Wolters dat hij in de looting is gevallen van den jare 1815 maar omdat hij al voor de looting bij den Schout Officier van den 

burgelijken Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de EvertOukes als gehuwd persoon met 

vrouw en on mondig kind enz. dit rekwest is ondertekend met getuigen als Krimps L. en Meijer W.  evens een ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland  door de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt  dat de Jager wegens Desertie is 

gedetineerd te Leeuwarden, verder genoemd Spinnius Jan Ages en Vries de Evert Aukes No. 6 en No.10 en Plantenga Jan 

Ourkes die is vrijgesteld omdat de Jager enz. jaar 1817 (6) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Krinerius P. J. (Scrinerius P. J. ) te Bolsward en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

9725 Deel 2  

28-08-1893 

Krinres ….? Ameland Kapitein op de Erasmus komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

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

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

9465 Deel 3, 16 

15-12-1860 

Krins de Pietje Trekschuiten en Barges van Sneek 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 1860 (8)   

6381 199-A 
26-03-1814 

Krins Evert Reiners, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 
Hindeloopen 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Krins Jan Hendrik 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) 

6629 842 
01-07-1814 

Krins Jan hendriksals Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Hindelopen 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) 

8386 949/18 
20-09-1841 

Krins L. te Wommels,  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 Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Krins R. H. 9 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

8280  517-11, 44  
19-05-1840 

Krins R. 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) 

8214  1028/4 

08-10-1839 

Krins Reinder Hendriks Lid van de Raad staat vermeld op een naamlijst van de Stad Hindelopen van het Personeel der 

stedelijke regering enz. jaar 1839 (4) 

6242 90 

04-02-1814 

Krins Reiner Hendriks 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) 



6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Krins Sytze  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) 

6395 483 

09-05-1815 

Krips Frans Johannes ----  Gosliga J. ondertekend een brief in qlt. als gechargeert in de Commissie tot de Kanonniers 

Kustbewaarders tevens ondertekenen Rispen W. R.  en Jonghoff A. H.   in dit document verklaren zij dat Krips Frans Johannes 

Mr. Schoenmaker zich als plaatsvervanger heeft laten engageeren en vertrokken is enz. tevens een verklaring van  Krips Frans 
Johannes zelf dat hij voor 5 jaren  zal tekenen en de voorwaarden voor zijn gezin enz.  jaar 1815 (7) 

6394 330 

12-04-1815 

Krips Frans---- Wijnia R. T.  (Ruurd Teunis) Schout van de Gemeente Bozum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland dat het waar is dat Krips Frans zig als Kust Kanonnier heeft laten engageren en daarvoor genoot wekelijks 3 Caroli 

Guldens  en heeft 200 Car. guldens handgeld gehad enz. jaar 1815 (2) 

5994 1034 

23-12-1814 

Krips Isaac, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse 

kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2) 

6382 79 nr. 78 
31-03-1814 

Krips Izaac, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot 
de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 

1814 (5) 

8375 708-5_18a 

20-07-1841 

Krips J. F. te Wommels staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert 

Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in 

de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Hennaar- 

      deradeel 

Krips J. F. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

6421 408 
02-09-1817 

Krips Johanna weduwe van Sporre Cornelis dat de oudste zoon genaamd Sporre Gosen in het jaar 1816 heeft geloot en 
getrokken een nummer voor de  3e Comp. en deze thans met verlof is  en aldaar broodbakker is en wil zij graag een 

plaatsvervanger aan stellen enz. Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sporre Gosen het gevraagde ontslag wel kan worden 
geaccordeerd jaar 1817 (3) 

6420 366 

16-08-1817 

Krips Johanna weduwe van Sporre Cornelis geeft met eerbied aan de Koning te kennen dat zij wonende te Leeuwarden dat de 

oudste van haar 2 zonen genaamd Sporre Goosen in het jaar 1816 heeft geloot en getrokken een nummer voor de  3e Comp. en 
deze thans met verlof is  en aldaar broodbakker is en wil zij graag een plaatsvervanger aan stellen enz. jaar 1817 (3) 

8373 678/5 

12-07-1841 

Kriski  Johannes----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de 

doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren  wel  in 

1784 een dochter gedoopt Krisky  Catharina Wilhelmina  en in 1786 een zoon Krisky  Christiaan Jacob is geboren. Kinderen 
van den Soldaat Johan  Krisky   En  hij verklaard dat zijn vader  Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina  uit russisch 

polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , 

verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 

1841   (8) 

8373 678/5 

12-07-1841 

Krisky  Catharina Wilhelmina----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen 

maar de doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren  
wel  in 1784 een dochter gedoopt Krisky  Catharina Wilhelmina  en in 1786 een zoon Krisky  Christiaan Jacob is geboren. 

Kinderen van den Soldaat Johan  Krisky   En  hij verklaard dat zijn vader  Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina  uit 

russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te 
Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , 

Jaar 1841   (8) 

8373 678/5 
12-07-1841 

Krisky  Christiaan Jacob  ----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de 
doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren  wel  in 

1784 een dochter gedoopt Krisky  Catharina Wilhelmina  en in 1786 een zoon Krisky  Christiaan Jacob is geboren. Kinderen 

van den Soldaat Johan  Krisky   En  hij verklaard dat zijn vader  Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina  uit russisch 
polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , 

verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 

1841   (8) 

8373 678/5 
12-07-1841 

Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van Maastricht 
zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren  wel  in 1784 een dochter gedoopt Krisky  

Catharina Wilhelmina  en in 1786 een zoon Krisky  Christiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat Johan  Krisky   En  

hij verklaard dat zijn vader  Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina  uit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd 

met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten 

van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841   (8) 

8369 576/4 
00-00-1841 

Krisky Jan die opgeeft te Maastricht geboren te zijn, maar dat zijn vader uit Russisch Polen afkomstik is enz. jaar 1841 (1) 

6424 616 

18-12-1817 

Krisp Joh. Weduwe van Sporre C. † Een request  dat haar zoon Goosen Sporre loteling van de jare 1816 en dienende bij de 

Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (2) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Krist  Sietze Roelofs 371 Langezwaag is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6092 249 

24-03-1823 

Krist Klases, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolsward met 8 kolommen o.a. beroep,  veschuldigd 

bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 

(5) dossier (9) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Krist Roelof Sijtzes 74 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) 



9180 420 

05-03-1915 

Krist Thomas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6383 65 

02-04-1814 

Kristiaans 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 

6276 1102-19 

18-12-1816 

Kroder Johannes, 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) 

6005 938 blz. 5 

30-11-1815 

Krodt Johannes Andries 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) 

6015 661 
31-10-1816 

Kroeft Gerrijt Sijnes te Almenum dewelke aan Tolsma Joh. D. heeft verkogt enz.enz.  Een rekwest omdat zijn aanslag voor een 
ander is bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Kroeg Hendrik 151 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich 

naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

8361 428-5 

03-05-1841 

Kroeger Atse C.---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft 

daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde 

van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar 
tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente 

Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een 

verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 
1841 (7) 

6870 09-03-1825 

38-C 

Kroeger Jan Christoffels Onderwerp: zijn overlijden in den dienste op 27 Juli 1817 te Venlo met vermelding welk Bataillon en 

Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4) 

8361 428-5 
03-05-1841 

Kroeger Paulus C.---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en 
heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als 

Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu 

bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de 
Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en 

een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 

1841 (7) 

6383 76                  
23-04-1814 

Kroek Gerrit Synes te Pietersbierum, 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) 

6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Kroes ….? De weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

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

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

9184 427 

05-04-1917 

Kroes A te Giethoorn wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 

(2) 

3698 B-15 

nrs. 1-14 
15-02-1832 

Kroes Albert A. , 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) 

9185 1140 

03-09-1917 

Kroes Alle * 3 sept. 1879 Drachten, Veldwachter te Smallingerland, jaar 1917 (2) 

3698 B-15 
nrs. 1-14 

15-02-1832 

Kroes Anne 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 (4) 

3698 B-15 
nrs.  28-41 

15-02-1832 

Kroes Anne 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 (4) 

8375 716-3_1C 

22-07-1841 

Kroes Arend 09-02-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document 

met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten 

voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

3698 B-15 
nrs. 1-14 

15-02-1832 

Kroes Arend A. , 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) 

8257  61/8 

15-01-1840 

Kroes Arend wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821  in de Provincie Vriesland en op 1e 

januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten  van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale 
Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4) 

8225  1245-8b    

1-10 
07-12-1839 

Kroes Ate Fokkes 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) 

3698 B-15 
nrs. 1-14 

15-02-1832 

Kroes Cornelis A. , 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) 

6086 894 

30-09-1822 

Kroes Cornelis Landbouwer te Amstelveen, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op de  gebouwde en 

ongebouwde eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19) 



3701 6-C 

07-02-1839 

Kroes Derk Joukes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 

3701 1-C 

blz. 2 

01-03-1839 

Kroes Dirk Joukes te Het Bildt, 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 6-D 

03-02-1842 

Kroes Dirk Joukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Kroes Dirk Joukes, 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) 

8359 372-13 

16-04-1841 

Kroes E.  beroep Winkelier, Broodverkoper. Kroeghouder enz. te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het 

Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) 

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

6424 609 
10-12-1817 

Kroes F. A. 13 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kroes Fokke Alberts 277 St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke 
van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 

(7) 

9180 42 

07-01-1915 

Kroes Frederik,  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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Kroes Geert, 37 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Kroes Geert, 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) 

6416 166D 
14-04-1817 

Kroes Geertje Jans gehuwd met Schreinhout Johannes---- Buijsing R. Burgemeester van  de Stad Leeuwarden ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik 

Soldaat zoon van Fogteloo Jan  en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en 

Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes  Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 

(2) 

5997 307 

31-03-1815 

Kroes Gerrit Jans 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  352 

6032 201 

24-03-1818 

Kroes Harmen, 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) 

8257  69/20, 1 

nr. 104 

20-01-1840 

Kroes Hendr’k 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Kroes Ida Jans, 326 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) 

8280  517-11, 44  
19-05-1840 

Kroes J. de weduwe 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) 

3600 10 

16-04-1875 

Kroes J. E.  hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen 

vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. 

de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16 

3600 11 

06-07-1878 

Kroes J. E. Harlingen met het Schip de Flevo komt voor in een document Tabbellarische opgaaf der veranderingen gedurende 

1877 voorgevallen in de lijst der stoombootdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland Domicilie hebben enz. jaar 

1878 (4) 

3600 13 

20-06-1878 

Kroes J. E. Harlingen Schip de Flevo,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor 

goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de 

naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22) 

5662 26 
03-06-1880 

Kroes J. E. Harlingen Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

6872 31-03-1825 

28-C 

Kroes Jan Jacobs----Loo van Sjoerd Hendriks en Kroes Jan Jacobs Onderwerp: Certificaten jaar 1825 (2) 

6048 455 
12-07-1819 

Kroes Jan te Sneek ,  een ordonnantie op de reclames van Patentrecht enz. jaar 1819 (1) 



6395 506 

21-05-1815 

Kroes Jelle Jogchums staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van 

Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Kroes Jouke Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3701 6-C 

07-02-1839 

Kroes Jouke Dirks, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Kroes Jouke Dirks, 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) 

6424 609     brief 

10-12-1817 

Kroes Jouke wordt hij vermeld in 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 dienende bij DE 4E Compagnie  
Bataillon Nat. Mil. No. 12 op het Bildt zich ophoudende, enz. jaar 1817 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Kroes K. 5 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a 

Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kroes Klaas 150 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vrieslan d 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) 

3698 B-15 

nrs.  28-41 
15-02-1832 

Kroes Lijsbeth A. , 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Kroes Marigje vrouw van Hoop de J. , 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Kroes Martijn, 341 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) 

5666 Jaar 1882 akte 

17 

Kroes P---- 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) 

8280 517-11, 20 

19-05-1840 

Kroes R. A. 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) 

9182 24 
06-01-1916 

Kroes Rinse Jans,  Komt voor op een  document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

6258 574 

07-06-1815 

Kroes Tulle, 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) 

8375 708-5_36b 
20-07-1841 

Kroes W. J. te Garijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 36,1 

22-05-1840 

Kroes W. J. te Tietjerksteradeel 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 Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8257  69/20, 1 

nummer 77 

20-01-1840 

Kroes Warner 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 
Huis van 

Justitie 

26-03-1824 

Kroes Yda J., 37 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) 

5711 3 
28-08-1902 

Kroese ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen 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) 

8306 1025/4 
22-A 

15-10-1840 

Kroese B. B. Op de Abt Chalouproeyer, jaar 1840 

7977 148-5 
10-02-1837 

Kroese Barend R.---- Nauta Peters M.  Med. Dr. te Harlingen geeft met verschuldigde respect te kennen dat hij zedert den jare 
1831 heeft te vorderen van Kroese Barend R. Chaloeproeijer op het klaringsvaartuig op den Abt eene som van f. 4:20 wegens 

enz. deze brief is door de medicus ondertekend  enz. jaar 1837 (6) 

6830 18-A blz. 30 

21-01-1824 

Kroese Betje Doedes 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) 

3701 5-D 

nrs. 1-6 
10-02-1842 

Kroese Geertje (Getje) C. , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (16) 

3701 5-D 

laatste lijst 

10-02-1842 

Kroese Geertje (Getje) C. , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (16) 

3701 5-D 

nrs. 7-15 

10-02-1842 

Kroese Geertje (Getje) C., wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel 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 (16) 

6043 116 
16-02-1819 

Kroese Gosen, 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) 

8356 303-22, 5              

25-03-1841 

Kroese Hendrik te Barradeel te staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie 

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

Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9) 

8225  1253-13, 5 
10-12-1839 

Kroese Hendrik te Barradeel 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)  

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Kroese Hendrik 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)  

8285 615-2, 19 
19-06-1840 

Kroese N. Z. te Hindeloopen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. 

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

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Kroese P.G. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6043 116 

16-02-1819 

Kroese Roelof, 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) 

7984 188, 290/8 
22-03-1837 

Kroeze ….? Chalouproeyer op de Van der Speyk Huiskus, jaar 1837 

8224 1228-7 

02-12-1839 

Kroeze Hendrik tijdelijk commies der 4e klasse te Sexbierum  zet zijn handtekening zoals hij deze gewoonlijk in zijn 

betrekking gebruikt enz. jaar 1839 (5) 

8383 882/6 

06-09-1841 

Kroeze Jan Hendrik, Commies der 4e klasse van de Heer Ontvanger te Sneek, een handgeschreven brief met zijn handtekening, 

Onderwerp; een door hem ingediend rekwest betreffende ontheffing van boete en kosten wegens gefraudeerde regten enz., 

wordt ook in genoemd  Puiseau W. met het besluit enz. jaar 1841 (14) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Kroeze Krijn 214 is zijn volgnummer en Beest 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) 

6028 827 

20-11-1817 

Kroeze 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 
Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (3) 

8254 9/5, 31, 119 

03-01-1840 

Kroezen B. Betaalstaten Klaringsvaartuig Vriesland, jaar 1840 

8060 105/10876 
12-12-1837 

Kroezi ? Douwe Harings Schipper op de Jonge Fokke, jaar 1837 

6414 25 

28-01-1817 

Krofft Jochem---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden en Horst ten Joan  ter ord’tie van deselve ondertekenen 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Krofft Jochem  gepensioneerd 

Soldaat op den 27e dezer is overleden binnen deze Stad enz. jaar 1817 (1) 

8201 785/9 

Bladzijde 1 

07-05-1839 

Krogar L. Kapitein op het Everschip Fortuna, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading 

liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8201 785/9 
Bladzijde 3 

07-05-1839 

Kroger H. Kapitein is met zijn schip de Catharina Elisabeth komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April vertrokken 
naar Hamburg  staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de 

vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8201 785/9 
Bladzijde 3 

07-05-1839 

Kroger H. Kapitein is met zijn schip de Catharina Elisabeth te Hamburg op 3 mei  gearriveerd  komende vanuit Amsterdam 
staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

7986 260, 322/17 
01-04-1837 

Kroger H. L. Zeevarend , jaar 1837 

8201 785/9 

Bladzijde 1 

07-05-1839 

Kroger Hans Kapitein op het Everschip Jenny fer Pearce, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip 

in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8201 785/9 

Bladzijde 3 

07-05-1839 

Kroger J. Kapitein is met zijn schip die Minerva vanuit Hamburg op 29 April te Ameland gearriveerd en vertrekken weer naar 

Amsterdam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de 

vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 



8374 698/5 

16-07-1841 

Kroger L. ---- Eekstein & van der Velde te Rotterdam een verzoek om een partij zink te mogen vervoeren  afkomstig van het 

verongelukte schip de Fortuna Kapitein Kroger L. van Harlingen naar Roterdam enz. jaar 1841 (2) 

8383 890/3 

08-09-1841 

Kroger L.----- Echstein en Velde van der Commissarissen te Rotterdam onderwerp; het gezonken Deense  schip de Fortuna 

Kapitein Kroger L. jaar 1841 (3) 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Kroger L. Kapitein is met zijn schip de Fortuna vanuit Hamburg geladen met Stukgoed op 4 Mei te Amsterdam gearriveerd 
staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

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

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

8302 954/16, 227 

25-09-1840 

Kroger L. Verongelukt schip Kapitein op de Fortuna, jaar 1840 

9184 699 

05-06-1917 

Kroijenga Wiebren, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 735 

07-06-1918 

Kroijinga Wigle, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

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

(5) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Krol ….? de weduwe en zoon te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie 

Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en 
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

6303 450 

10-07-1823 

Krol ….? ----Nagel….? En zijn ambtgenoten Westink….? En Krol….? , Onderwerp: een doosje met Essai gewicht benevens 

een Essai Balance  enz. enz. jaar 1823 (1) 

6086 840 
10-09-1822 

Krol ….? te Sneek Onderwerp: een geadresseerd Pakket jaar 1822 (1) 

6626 487  blz. 12 

07-04-1814 

Krol A. J. de erven worden 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) 

6628  825 blz. 3 

23-05-1814 

Krol A. J. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Smallinger- 
            land 

Krol A. te Bergum staat vermeld als uitvoerder  naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 

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

8280 526-1, 33  22-

05-1840 

Krol A. te Bergum uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende 

de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij 
Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6630  1017B blz. 4 
22-08-1814 

Krol Albert Hendriks 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 

Krol Albert Hendriks 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) 

6654  372 blz. 5 

09-08-1816 

Krol Albert Jakobs 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. 1-19 

25-09-1815 

Krol Albert Jakobs 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) 

6276 1102-9 
18-12-1816 

Krol Albert zijn erven,  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) 

6654  372 blz. 6 
09-08-1816 

Krol Andries Imkes, 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) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Krol Auke Jans 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) 

6867 11-02-1825 
14-C   

Krol B. D.---- Krol Gerlof Donis ook wel B. D. Krol Fuselier,  een attest betreffende hem jaar 1825 (2) 

8211 988-3, 39 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Krol B. H. te Noordwolde 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) 



8210  958/2 211 

Bladz. 7>> 

17-09-1839 

Krol B. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Weststel- 

      lingwerf 

Krol B. te Noordwolde 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) 

6630  1017B blz. 3 
22-08-1814 

Krol Baarte Hendriks 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. 3 

22-08-1814 

Krol Baarte Hendriks 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) 

5985 167 

04-03-1814 

Krol Bate Hendriks----- 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) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Krol Bauke Alles, 37 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) 

8308 2086-15 

01-11-1840 

Krol Beerend 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) 

8383 874/9 no. 12 

04-09-1841 

Krol Christiaan Klazes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie 

van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4) 

6630  1017B blz. 4 
22-08-1814 

Krol Dirk Hendriks 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 

Krol Dirk Hendriks 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 25-v 

17-07-1839 

Krol E. T. te Noordwolde 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. 37-v 

17-07-1839 

Krol Egbert Taekes te Noordwolde 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) 

6626 487  blz. 13 
07-04-1814 

Krol Fopke Jochums 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) 

8379 796-10 

13-08-1841 

Krol G. A. te Hallum  hij komt voor op een staat met een verzoek om gedeeltelijke vrijdom van den accijns op turf  voor zijn 

Cichoreidrogerij, met diverse aantekeningen en advies,  jaar 1841 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 25-v 
17-07-1839 

Krol G. T. te Noordwolde 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) 

6630  1017B blz. 8 

22-08-1814 

Krol Gerbrand Hendriks staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden 
van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 

juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 7 

22-08-1814 

Krol Gerbrand Hendriks 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) 

6867 11-02-1825 
14-C   

Krol Gerlof Donis ook wel B. D. Krol Fuselier,  een attest betreffende hem jaar 1825 (2) 

6866 26-01-1825 

13-C 

Krol Gerlof Doris Onderwerp:  er wordt een certificaat vereist wegens het in dienst zijn van zijn broer Krol Bernardus Doris 

enz. jaar 1825 (2) 

7996 174/2 
116/1779 

18-02-1837 

Krol Gerrijt Alberts Hallum Trekschipper, jaar 1837 

8380 840-11 
25-08-1841 

Krol Gerrit Alerts te Hallum , Cichoreidroogery, Onderwerp; verzoek om vrijdom van accijns op Turf jaar 1841 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 37-v 

17-07-1839 

Krol Gerrit Taekes te Noordwolde 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) 

6630  1017B blz. 7 

22-08-1814 

Krol Gerrit Takes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 



6630  1017A blz. 6 

22-08-1814 

Krol Gerrit Takes 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 1445 

02-10-1916 

Krol H. J.---- Waterschap “ de Zomerweg” de voorzitter Veen v.d. K. G. en de secretaris Krol H. J. verzoekt vergunning tot het 

bestraten van een berm in een handgeschreven brief met hun handtekening, perceel kadastraal bekend te Hardegarijp sectie enz. 

enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (10) 

6628  825 blz. 3> 
23-05-1814 

Krol Hylc A. 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) 

9185 1635 + 1684 

07-12-1917 

Krol J, (Jan) zijn benoeming en beediging als Burgemeester  van Hemelumer Oldephaert jaar 1917 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 25-v 

17-07-1839 

Krol J. F. te Noordwolde 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) 

6071 487 

19-06-1821 

Krol J. J. Hij staat vermeld op de Betaalrol behoorende tot de Ordonnnantie d.d. 23 mei 1821 no. 3244 groot fl. 448.85, Jaar 

1821 (3) 

6668 380 blz. 4 

04-10- 1817 

Krol 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) 

7978 79, 170/3 

17-02-1837 

Krol Jacob  Sapkes te Hallum Veldwachter, jaar 1837 

8011 789, 79 
05-08-1837 

Krol Jacob Fopkes Hollum Veldwachter te Hollum, jaar 1837 

6644  799  

nrs.75-103 

25-09-1815 

Krol Jakob Imkes 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 

Krol Jakob Imkes, 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) 

6006 952 
06-12-1815 

Krol Jan Gerrits  aanvaard zijn post als onderwijzer te Sneek  jaar 1815 (1) 

8284 591/21, 264 

12-06-1840 

Krol Jan Gerrits Noordwolde Schippersknecht, 12-06-1840 

8271 311/30, 260 

30-03-1840 

Krol Jan Gerrits Noordwolde Schippersknecht., 30-03-1840 

6005 911 

10-11-1815 

Krol Jan Gerrits Onderwijzer vertrekt te  Tjerkgaast als onderwijzer. enz. jaar 1815 (1) 

6242 90 

04-02-1814 

Krol Jan Gerrits 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) 

6298 2, 3 

30-12-1820  

Krol Jan Gerrits, hij wordt benoemd als Yker  te Sneek voor de verrigting der Verificatie en Yk der hem aangebodene nieuwe 

maten en gewichten een locaal onder het Stadshuis aangewezen enz. tevens een door hem geschreven en  getekende brief dat 

hij het niet eens is met de hem toegewezen plaats onder het Stadhuis en daarvoor noemt hij een aantal redenen op enz.  jaar 
1821 (6)  

6654  372 blz. 2 

09-08-1816 

Krol Jan Jakobs 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 

Krol Jan Jakobs 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) 

6071 487 + A 

19-06-1821 

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) 

6093 339 
23-04-1823   

Krol Jan Janzen,  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 

8364 498/10, 11 

21-05-1841 

Krol Jan Joukes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd 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) 

8280 525-A, 2 

13-30a 

16-05-1840 

Krol Jan Karsten 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 bovergegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt 
enz. jaar 1840 (4) 



8214  1028/12 

08-10-1839 

Krol Jan Klazes 12 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) 

6273 803-4 
17-09-1816 

Krol Jan 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 

Krol Jan 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 37-v 
17-07-1839 

Krol Jan Taekes te Noordwolde 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) 

6630  1017B blz. 7 

22-08-1814 

Krol Jan Takes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 7 

22-08-1814 

Krol Jan Takes 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) 

6626 487  blz. 12 
07-04-1814 

Krol Jochum F. 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Krol Johan Foppes 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel 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) 

9921 36 
19-10-1882 

Krol Johannes Hedzes Veldwachter te Tietjerk 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) 

9178 125 

02-02-1914 

Krol Johannes te Hardegarijp , Veldwachter in de Gemeent Tietjerksteradeel verzoekt in een handgeschreven brief met zijn 

handtekening  en is verleend wegens gevorderde leeftijd zijn eervol ontslag na 42 jaar dienst.  Jaar 1914 (3) 

6243 214 
17-03-1814 

Krol Kornelis---- Lammersman Arnold, Medicijne Docter wonende in de Kuinre  komt voor in een document van betalingen 
en  ontvangt fl. 26.=  wegens logies en reis kosten naar Slijkenburg voor de visitatie aan het lijk van Krol Kornelis welke 

persoon aan de gevolgen van zelf verwurginge is gestorven  enz. jaar 1814 (7) 

6683 2 deel 1 

Blz. 11 
04-01-1819 

Krol L. Predikant te  Lith 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. 19 

04-01-1819 

Krol L. te Lith wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 10 

06-02-1824 

Krol L. te Lith, 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 

Krol L. te Lith, 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 

8257  69/20, 1 

nummer 61 
20-01-1840 

Krol Roelof 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) 

6654  372 blz. 5 

09-08-1816 

Krol Roelof Jakobs 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 Dijkhuizen 
J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) 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 

Krol Roelof Jakobs 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) 

3698 A-23 

08-10-1828 

Krol Sijmentje Sijbes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 
(6) 

6630  1017B blz. 7 

22-08-1814 

Krol Take Gerrits staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 6 

22-08-1814 

Krol Take Gerrits 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) 



6630  1017B blz. 4 

22-08-1814 

Krol Trijntjen Alberts 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 

Krol Trijntjen Alberts 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) 

6671 54 blz. 12 

22-01-1818 

Krol W. J. te Driel 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) 

8368  567/3 

00-00-1841 

Krol, Lubbert Dirks, ----Dolstra , Aaltje Jochums, Stukken betreffende een bedreiging van de betrekkingen van Dolstra , Aaltje 

Jochums, komt in voor Meyer Jan Jacobs.  Oppersma Jan Egberts Armvoogd  en boer te Langezwaag, Krol, Lubbert Dirks, 

Vries, Thijsjen Hendriks de gehuwd met Joustra Berend Jans, Dolstra Jochem Oenes,  14 Juni 1841 (10) 

9186 10 

03-01-1918 

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

Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 

8308 1070-8 
64-106 

28-10-1840 

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

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

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 11 
27-08-1839 

Krolis P. A. te Folsgare staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

21 

16-01-1822 

Kroll L. te Lith, 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kroll Sikke Siebes 380 Marsum 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 457 

06-10-1817 

Kroll Sjoerd Jan nog niet van groot verlof teruggekomen staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel van 

het bat. Inf. Nat. Mil. no. 7 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kroll Sjoerd Jans 41 Tietjerk 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Krolsma Klaas Sybrens, 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) 

6683 2 deel 1 
Blz. 11 

04-01-1819 

Krom H. J. Predikant te  Oudenbosch 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. 19 
04-01-1819 

Krom H. J. te Oudenbosch 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. 

21 

16-01-1822 

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

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

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

1822 (5) dossier (43) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 21 

06-02-1824 

Krom H. J. te Willemstad, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6671 54 deel 2 
blz. 9 

22-01-1818 

Krom H. te Gouda Praeses 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 1 

Blz. 2 

04-01-1819 

Krom J. H. Predikant te Gouda tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 9 

04-01-1819 

Krom J. H. te  Gouda wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 

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

6671 54 deel 2 blz. 

2 
22-01-1818 

Krom J. H. te Gouda Predikant Classis van Gouda 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 

Krom J. H. te Gouda 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) 

6709 36 deel 1 
blz. 2 

16-01-1822 

Krom J. H. te Gouda wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde 

kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen 

van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6683 2 deel 2 
Blz. 2 

04-01-1819 

Krom J. H. te Gouda 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 2 

06-02-1824 

Krom J. H. te Gouda, 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 

Krom J. H. te Gouda, 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. 

10 

16-01-1822 

Krom J. H. te Gouda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

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

kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen 
van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 

2 
16-01-1822 

Krom J. H. te Gouda, 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) 

6864 26/1-C  

no.  100 
07-01-1825 

Kromhout v.d. Meer Aet Wiebrens te Schoterland 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde 

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

6864 26/1-C  

no.  102 
07-01-1825 

Kromhout v.d. Meer Bauke Wiebrens te Schoterland 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde 

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

3622 M  

Stuk  4 

16-03-1877 
  

Kromhout van der Meer Sake Gerbens is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven 

wordende bij de doorvaart van en den opslag aan den ophaalbrug genaamd de Scharsterbrug, gelegen over het vaarwater de 

Scharsterrijn, in de gemeente Doniawerstal met als borg Werf van der Pieter Elerts en Werf van der Haring Elerts ook 
aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. 

jaar 1877 (6) 

6023 401 

23-06-1817 

Kromhout W. B.  ---- Eekma K. Apotheker te Sneek . Ondererp; een declaratie wegens geleverde medicijnen aan de 

gevangenis. Wordt ook in genoemd Wijndels apotheker te Heerenveen enz. ook de weduwe Kromhout W. B.  een declaratie 

wegens geleverde reparatieen aan de gevangenis te Sneek en van Wierdsma J. R.  Timmerman te Sneek  een declaratie wegens 

geleverde  Kledingstukken  en Dekens voor de gevangenen  enz 1817 (4) 

6021 250 

17-04-1817 

Kromhout W. B.  bereft een door hem ingeleverde rekening  ten zake doende het repareren van het gemaakte gat in de muur 

veroorzaakt door de ontvlugting van gevangenen enz. jaar 1817 (1) 

6028 820 

17-11-1817 

Kromhout W?. B.----- Alts A.  weduwe van Kromhout W?. B. ondererp een ingezonden rekening voor het maen van een gat  in 

de muur van de gevangenis te Heerenveen jaar 1817 (1) 

6301 318-8 

19-09-1821 

05-06-1822         

Kromhout Wiebren Baukes  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) 

6293 47-35 t/m 39 
07-10-1818 

Kromhout Wiebren Baukes.---- Tuijmelaar Hendrik , Koopman te Heerenveen,  Gorter W. S.,  Lang de Popke als Dorpregter,  
Spanjaard Jan Boekhandelaar te Heerenveen, Kromhout Wiebren Baukes in 1811 Timmerman te Heerenveen,  Bult Johannes 

Jans , dit document betreft uitbetalingen aan voornoemde personen wegens geleverde diensten en/of Leverantie’s enz.  verder 

gaat het dossier erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter 
Wigle Sjoerds   Jaar 1818 (5) totale dossier (45) 

6293 47-18 

07-10-1818 

Kromhout Wybren Baukes  wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 

1818 (3)  totale dossier (45) 

8224 1216-14, 1 
29-11-1839 

Kromkamp Aelert 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) 

9182 285/27 

07-02-1916 

Kromkamp Albert Donkerbroek Rijksveldwachter Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-27 

17-02-1915 

Kromkamp Albert Met signalement Veldwachter Ooststellingwerf, jaar 1915 (3) 

6630  1017B blz. 5 

22-08-1814 

Kromkamp Anne Reinders staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden 
tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 5 

22-08-1814 

Kromkamp Anne Reinders 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Kromkamp Geertje A. 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    256 



6630  1017B blz. 2 

22-08-1814 

Kromkamp Jacob Alberts 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 

Kromkamp Jacob Alberts 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kromkamp Pieter Alberts 383 Oosterwolde 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 

Krommendijk Hendrik 333 is zijn volgnummer en Schoonenberg 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Krompkamp P. A. 12 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf 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) 

5994 1028 

21-12-1814 

Kromsigt Johannes, Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben 

platsgevonden  een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele 

onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar 
Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , 

Vogelzang Pieter Meinderts  Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. 

Bode bij het Gemeentebestuur,  Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar 
Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en 

Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder 

Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, 
Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de 

wacht jaar 1814 (5) 

6098 948 
30-09-1823    

Kromwal---- Hoek van der W. H. Predikant te Wieringen  is beroepen als doopsgezinde predikant te Kromwal (heden  2006 
=Doopsgezinde Gemeente te Itens) enz. 1823 (1) 

6097 798 

23-08-1823    

Kromwal te Britswerd---- Doopsgezinde gemeente van Kromwal te Britswerd Onderwerp: een ambtelijke brief enz. jaar 1823 

(1) 

6255 254-6 
10-03-1815 

Kromwel J. geleverd IJzerwerk in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie 
van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. 

jaar  1815 (11) (dossier15) 

6251 1061 
07-09 -1814 

Kromwel…? de weduwe te Harlingen, 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) 

9183 1597 

06-11-1916 

Kronenberg Albert Met vrouw en 1 kind. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

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

7977 137-9 

08-02-1837 

Kronenberg R. te Deventer betreft een autorisatie voor levering van Inlandsche Scheerwol tegen een  prijs van enz. jaar 1837 

(4) 

6418 248-DD  
4e Compag. 

3e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Kronenburg Eelke Ritske 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-b 1e bat 

3e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Kronenburg Eelke Ritze 287 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 

Kronenburg Eelke Ritzes 287 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) 

8375 716-3_1E 

22-07-1841 

Kronenburg Grietje Eelkens 27-04-18737 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud 
vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

6243 191-20 

06-03-1814 

Kronenburg R. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het 

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

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

6418 248-C 1e bat  

1e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Kronrnburg Eelke * 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) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

Kronrnburg Eelke Ritske 77 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 



28-06-1817 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) 

6422 458 1e 

Bataillon 
06-10-1817 

Kroodman? B. H. Ferwerderadeel 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) 

8307  1045/3 
21-10-1840 

Kroodsma  A. (Kroudsma) Korenmolenaar te Warga. , jaar 1840 

6425 37 

20-01-1818 

Kroodsma Benjamin Hans---- Graad de Fredrik Dirk plaatsvervanger voor Kroodsma Benjamin Hans in Wanswerd in dienst 

getreden hij staat vermeld op een Nominative Staat van Manschappen met 9 kolommen informatie uit de Provincie Vriesland 
die het zij door Overlijden, Desertie of andere omstandgheden op de 1e januari 1818 bij de onderstaande Militie Korpsen 

werkelijk ontbreken. Met een brief ondertekend door de Commissaris Generaal van Oorlog  aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (6) 

8214  1027/16 

bl. 3 nr. 469 

07-10-1839 

Kroodsma H. A. 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) 

8217 1083/2 no. 5 
22-10-1839 

Kroodsma Hendrik A. Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 
registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen 

openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7) 

8224 1240-6 
01-12-1839 

Kroodsma Molenaar te Warga wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten enz.  genaamd:  
Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende  de Adm. Der Dir. Belastingen  

bij missive  d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Kroodsma S. HG. te Birdaard, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

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

6042  4 

04-01-1819 

Krook L, een brief van de minister van Waterstaat  aan de Gouveneur van Friesland over de Frauduleusen Aannemer Krook L, 

woonachtig te Loenen (Utrecht) en dat er maatregelen genomen moeten worden  wegens de door hem gemaakte fraude wegens 
het plaatsen van een houten brug  nabij Baambrugge   enz. enz. jaar 1819 (4) 

6033 249 

10-04-1818 

Kroon ….?---- Steringa Sake te Holwerd hij wordt voorgedragen als Deurwaarder i.p.v. de daar thans fungerende Deurwaarder 

Kroon ….? te Dokkum die voor de post bedankt heeft  jaar 1818 (1) 

8280  517-11, 46  
19-05-1840 

Kroon A. J. te IJlst 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) 

6294 375-16, 17 
17-05-1819 

Kroon de Harmen Kornelis betaald huur voor het door hem bewoonde huis over 2 jaren fl. 40.=,  komt voor  in een document 
Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een 

Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum 

annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24) 

9182 24 

06-01-1916 

Kroon de Roel,  Komt voor op een  document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6830 18-A blz. 26 
21-01-1824 

Kroon Douwe Yz. de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de 

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

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

6257 458 
16-05-1815 

Kroon F.,  van Beroep Deurwaarder te Nes, Onderwerp: de Schout van de Gemeente Nes Wijnia H. M. dient bij de Gouveneur 
van Vriesland een klacht over hem in omdat hij sinds de aanvang van dit jaar geen enkele werkzaamheden heeft verricht om 

gelden binnen te halen , daarom kan de schout b.v. het tractement van den Predikant  enz. enz. jaar 1815 (1) 

6037 644 
31-08-1818 

Kroon Fredrik---- Keller Uilke te Dokkum hij is voorgedragen als Deurwaarder i.p.v. Kroon Fredrik welke zijn ontslach heeft 
verzogt jaar 1818 (1) 

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Kroon H. nr. 118 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 

personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8309 1103-5 

07-11-1840 

Kroon J. B.  in een document Staat geleidende de Declaratien wegens gedane Leverancien ten behoeve der fabriek in het Huis 

van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1840 (3) 

8224 1241/9 

06-12-1839 

Kroon J. B.  wordt vermeld in geleidende declaratien wegens gedane leveranties met vermelding van wat er geleverd wordt ten 

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

8224 1241/11 

06-12-1839 

Kroon J. B. wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met vermelding 

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

9126 1043-40 
1879/1880 

Kroon J. H., Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6028 827 

20-11-1817 

Kroon Jacob staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren 

en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer 
Schmidt J. H.  Jaar 1817 (3) 

8257  69/20, 2 

nr. 158 
20-01-1840 

Kroon Jacob Thomas 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) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Kroon Jan Klaasz. 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) 

9134 1081-40 

14-04-1883 

Kroon Jelle H. te Kimswerd; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 



6028 827 

20-11-1817 

Kroon Klaas 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) 

7974 264,  88/9 
28-01-1837 

Kroon Klaas van berep Zeeman, jaar 1837 

6390 48-49-82 

07-12-1814 

Kroon L.---- Zee van der J. H. en Errits Tjerk beide Schippers te Leeuwarden, zij zijn in de maand october l.l. op stads order 

gerequireerd om met hunne schepen militairen en bagage naar Den Haag te transporteren maar dat er is ingehouden een bedrag 

van  50 en 40 guldens door Kroon L. te Den Haag enz. maar dat zij het volle bedrag wensen te ontvangen enz. jaar 1814 (4) 

6243 191-14 

06-03-1814 

Kroon M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

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

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

6383 17, 18 

30-04-1814 

Kroon M. J. , ---- Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief met o.a. dat 

hij vader is van acht kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen te Leeuwarden enz. en 
vraagt of zijn zoon Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan krijgen, ook een verklaring 

ondertekend door Plantinga F., Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J.,  Romkes Joh. Broer, Fontein D. Pietersz. 

Alle Burgers van Harlingen dat de vader het werk zeer bezwaarlijk enz. jaar 1814 (6) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Kroon Marten 3 is zijn volgnummer en Blokziel 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Kroon Marten 586 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-b 3e bat 

1e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Kroon Marten 586 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-E 

1e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Kroon Marten 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) 

6093 302-2 
11-04-1823 

Kroon Pieter 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) 

9921 34 

19-10-1882 

Kroon Redmer, Agent van Politie 1e Klasse te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

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

6093 302-2 

11-04-1823 

Kroon Simon Jansz. 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) 

6032 201 

24-03-1818 

Kroon 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 123 

00-00-1892 

Kroon Simonzoon? ( Kroon Zion? ) , 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 1892 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 184   

00-00-1898 

Kroon Sjoerd Hendrik,  gaat naar de Oostzee,  2e Regiment Vesting Artillerie 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 185 

00-00-1898 

Kroon Sjoerd Hendrik, 2e Reg. Vestingsartillerie gaat naar New York, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 183    

00-00-1898 

Kroon Sjoerd Hendrik, 2e Regiment Vesting Artillerie, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 187 

00-00-1898 

Kroon Sjoerd Hendrik, 2e Regiment Vestingsartillerie gaat naar New York,  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) 

9725 Deel 2  

Blz. 186 
00-00-1898 

Kroon Sjoerd Hendrik, naar New York,  1e Regiment Veldinfanterie, , 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 BuitenlandschGrenadiers en Jagers, e  zeevaart of Visscherij, met 7 

kolommen info. jaar 1898 (2) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Kroon Symon Klaasz. 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) 

8088 465/22, 254 

11-05-1838 

Kroon W. H. Schipper op de Vrouw Helene, jaar 1838 

9126 1043-13 
1879/1880 

Kroon W. J.  Timmerman te Midlum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 
1879 (3) 



9134 1081-13 

16-04-1883 

Kroon Wiebe J. te Midlum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Kroon Willem Geb. Wardenburg, laatst gewoond hebbende te Leiden. Fuselier1-8-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) ,  

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

9725 Deel 2  
Blz. 138 

00-00-1893 

Kroon Zion naar Ned. Indie, (1) Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 143 

00-00-1894 

Kroon Zion naar Ned. Indie, (2) Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 158 
00-00-1895 

Kroon Zion naar Ned. Indie, (3) Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 134 
00-00-1893 

Kroon Zion naar Oost  Indie, (4) Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

9725 Deel 2  

Blz. 167 
00-00-1896 

Kroon Zion naar Oost  Indie, (5) 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 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 152 

00-00-1894 

Kroon Zion naar Oost Indie, (6) Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 155 

00-00-1895 

Kroon Zion naar Oost Indie, (7) Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 129 

00-00-1893 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 123 

00-00-1892 

Kroon Zion?  Kroon (Simonzoon?) , 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 1892 (2) 

6423 560 

14-11-1817 

Kroondijk Dirk, Oosterzee 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) 

8308 1074-9 
29-10-1840 

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

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

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

9182 607 

28-03-1916 

Kroondijk J. A. te Akkrum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te 

maken  naar de rijksweg (het behouden van een dam in de sloot)  tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) 

aanwezig   jaar 1916 (10) 

3700 15-C 
nrs  9 - 16 

04-02-1837 

Kroonenburg Eelke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

3700 15-C 
nrs  9 - 16 

04-02-1837 

Kroonenburg Grietje Eelkes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

3700 15-C 

nrs  9 - 16 
04-02-1837 

Kroonenburg Trijntje Eelkes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen 

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

6849 6-A 

20-07-1824 

Kroontje A. A., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor 

Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema 
B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  Ottema 

F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. 

,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  
Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van 

der J.,  Brugts J.,  Zijlstra R. J.,  jaar 1824 (21) 

3579 72 

05-10-1843 

Kroontje Age Johannes  en  Meulen van der Hans beide te Harlingen wonende  Trekschippers voor zig en uit naam van de 

overige Harlinger Trekschippers  zij verzoeken in een door beide ondetekendd brief dat zij veel schade ondervinden 
aanvankelijk al  met de aanvang van de Diligence van Amsterdam over Zwol en nu weer de barge vanb Leeuwarden naar 

Harlingen aansluitend op Amsterdam en zij vragen nu om maatregelen te nemen  jaar 1843 (16)  

3580 11, 12, 27-h 
26-03-1845 

Kroontje Ages Johannes----Hoften van M., wonende te Harlingen met een Bargedienst van  Harlingen  naar Leeuwarden en 
van de gezamelijke Trekbeurtschippers alhier te Harlingen. Onderwerp: een request betreffende een overgedragen consessie 

enz. jaar 1845 (19)   

3698 B-41 
15-02-1832 

Kroontje Hendrikje 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) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Kroontje Hyke S. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

5992 781 
05-10-1814 

Kroontje Ieke Lieuwes , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen 
wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2) 



6060 480 

06-07-1820 

Kroontje J. B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6070 424-17>>        

25-05-1821 

Kroontje J. Baukes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

6872 05-04-1825 

50-C 

Kroontje Trientje---- Kuypers Hendrik Alberts * 23-09-1801 te Workum dat hij niet van beroep Boereknegt zoon van Kuypers 

Pieter en Kroontje Trientje van beroep werkman maar moet zijn van beroep Bakkersknegt zoon van Kuypers Albert en Ypma 

Rinske van beroep Goud en Zilversmid verder wordt genoemd Kannee Jan Pieters. Onderwerp Certificaat van de Nationale 
Militie (aanwezig)  enz. jaar 1825 (4) 

6830 18-A blz. 37 

21-01-1824 

Kroontje Wiebe B. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

6860 51-A 
30-11-1824 

Kroontje Wiebe B. te Gaast, Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar 1824   (3) 

6277 30-4 

09-01-1817 

Kroontje Yke Lieuwers 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) 

6257 410-12 

28-04-1815 

Kroost Pytter 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Kroot Joh. And. 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  324 

6082 453 

03-05-1822 

Krootsma Klaas 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 

Krootsma Klaas Sytzes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

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

8375 708-5_8 
20-07-1841 

Krootsma S. H. te Birdaard 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Dantuma-        

            deel  

Krootsma S. H. te Birdaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

6034 398 

30-05-1818 

Krootstra Klaas S. te Roordahuizum 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) 

6396 619F 

23-06-1815 

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

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

aldaar enz. jaar 1815 (3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Smallinger- 

            land 

Krop F. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

6849 6-A 

20-07-1824 

Krop J Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor Hazelhof 

F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B., Horst 

van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  Ottema F. de 
weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,  

Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  

Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van 
der J.,  Brugts J.,  Zijlstra R. J.,  jaar 1824 (21) 

6093 301 

10-04-1823 

Kropswolde, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

3622 B   
Stuk 1 en 2 

11-05-1843 

23-07-1850 

Kros ?brie Christiaan, ----Andringa de Kempenaer van Onno Reint en Mr. Buma Wiardes Willem leden van het College van 
Gedeputeerde Staten van Vriesland verklaren in genoemde hoedanigheid dat wege de provincie in pacht af t staan aan 

Halbesma Harke Halbes van beroep Landbouwer wonende bij de Klaarkamsterbrug onder Rinsumageest en met toestemming 

van zijne vader Halbesma Halbe Johannes te Rinsumageest enz. enz. wodt ook in genoemd de Hoofdingenieur Kros A. 
Christiaan jaar 1843 en 1850 (6) 

8380 833-6 

24-08-1841 

Kros A. C. Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Jelsma Gaele Dirks te Leeuwarden van beroep Schoenmaker te Marssum die verzoekt een huis te mogen bouwen 
langs den grooten weg van Leeuwarden naar Harlingen enz. jaar 1841 (4) 

8380 833-7 

24-08-1841 

Kros A. C. Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Libbing Engele Johanes die verzoekt een huis te mogen bouwen langs den grooten weg van Leeuwarden naar 

Harlingen maar het blijkt dat de aangrenzende eigenaren zijn de erven; Hertoge Huber de A. C.  en de Hervormde Kerk te 
Marssum enz. jaar 1841 (6) 

8374 687/9 

14-07-1841 

Kros A. Christiaan Hoofd Ingenieur onderwerp een vergoeding aan hem aar 1841 (1) 

6021 218 
10-04-1817 

Kros A. Christiaan. te Gorinchem Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) 
totale lijst (22) 



6087 948-1 

11-10-1827 

Krosenbein ? Theunis staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 

vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) 

totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineellen 

26-03-1824 

Krosenbrink Theunis, 45 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Kroste te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 

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

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Krot Coenraad, 7 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) 

6382 177 
22-04-1814 

Krot Coert zoon van Krot Johannes en Ebeltje van der Ven (Fen) Veen geboren te Leeuwarden enz.  een Engement van hem 
als aangenomen als Soldaat 2e Bat. Mariniers met een compleet Signalement van hem enz. jaar 1814 (2) 

6840 36-A  

blz. 39 

22-04-1824 

Krot D. Kledermaker 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) 

6386 121        10-

08-1814 

Krot Johan Hendrik---- Slingeland v. G. J. Capitein bij het 1e Bataillon Artillerie Landmilitie 3e Compagnie te Groningen door 

hem is Krot Johan Hendrik Corporaal bij de 6e comp. ter inspectie verschenen en deze heeft de cannonier Abbema Hijlke 
gededuneerd om gepleegde misdaden met geseling op hjet schavot te Leeuwarden enz. enz. jaar 1814 (1) 

6382 179 en 181 

28-04-1814 

Krot Johannes---- Krot Coert zoon van Krot Johannes en Ebeltje van der Ven (Fen) Veen geboren te Leeuwarden enz.  een 

Engement van hem als aangenomen als Soldaat 2e Bat. Mariniers met een compleet Signalement van hem enz. jaar 1814 

6242 112 
17-02-1814 

Krotje Enne Klasen als Postloper staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken enz. voor de Gemeente 
Sint Anna Parochie jaar 1814 (3) 

6243 240 

23-03-1814 

Krotje Enne Klazes ., van beroep Postloper, Wordt vermeld op een staat van uitgaven gemeente Vrouwenparochie over 1813 

enz. enz. jaar1814 (4) 

3700 6-C 
04-02-1837 

Krotje Froukje Gerrits, 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) 

8280 517-11, 20 

19-05-1840 

Krotje Gerrit 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) 

8280 526-1, 13 
22-05-1840 

Krott……? A. M. te Midlum,  Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van 

Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 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) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Krottje Aaltje D. , 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) 

3700 6-A 

09-02-1835 

Krottje Aaltje Derks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

3700 6-B 
03-02-1836 

Krottje Aaltje Dirks , wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1836 (5) 

9180 642 

07-04-1915 

Krottje Berend Jans, 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 jaar 1915 (3) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Krottje Froukje Gerrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3701 6-C 

07-02-1839 

Krottje Froukje Gerrits, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 

9187 908 

06-07-1918 

Krottje Jan Tzummarum Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1) 

9182 285/36 

07-02-1916 

Krottje Roelof Politie Chef Bergum Met Signalement, jaar 1916 

8307  1045/3 

21-10-1840 

Kroudsma  A. (Kroodsma) Korenmolenaar te Warga. , jaar 1840 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

van Justitie 

26-03-1824 

Krozebrink Teunis, 32 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) 

6840 3-A 
15-04-1824 

Krozenbrink Theunis  geb Winterswijk Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk 
hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe 

het gedrag Jaar 1824  (6) 



6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Kruger Johan F., 133 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Krugten van Hendrik, 16 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) 

8257  69/20, 1 

nummer 46 
20-01-1840 

Kruid A. A. 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) 

8372 643/6 
00-00-1841 

Kruiden en specerijen----- Prijscourant 1841 van alle kruiden en specerijen(in Nederland)  in het derde kwartaal van 1841 (3) 

6864 28-A 

05-01-1825 

Kruiden,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden 

en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H.,  Ysendyk van E. G.,  Staedel P. J. ,  Vries de G.,  Calkoen P. ,   Romijn 
P.,  Scholten J. R. ,  Spreekens van B.  allen te Amsterdam wonende  jaar 1825 (3) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Kruier Pieter T.,  223 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) 

8280 526-1, 16 
22-05-1840 

Kruif? Jelle te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente 

Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Kruijer Isaak, 394 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) 

8285 625-2 

22-06-1840 

Kruijer Jan Tietes te Holwerd staat vermeld op een document Memorialen wordt een verzoek ingediend van voorlopige 

vernietiging van nhet Memoriaal 18 boeten en Justitiekosten enz. jaar 1840 (2) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Kruijer Pieter T., 130 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale 

dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Kruijf Anthonij 231 is zijn volgnummer en Schoonerwoerd 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) 

8280 526-1, 16 
22-05-1840 

Kruijf de R. te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente 

Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8342  37/2 
12-01-1841 

Kruijff de M. J. te Nijehaske,   Verleende doch niet afgehaalde akten der Jacht en Visserij , jaar 1841(4) 
 

8257  69/15 

20-01-1840 

Kruijff Jac. Inspecteur Controleur  der Veenderijen staat vermeld op een document Extract uit het register der resolutien van de 

minister van financiën betreffende dat hij zig gaat vestigen te Heerenveen enz. jaar 180 (4) 

9182 284 
09-02-1916 

Kruijswijk Jacob,  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) 

9180 420 

05-03-1915 

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

gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar1915 (3) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Kruiniger Leendert 180 is zijn volgnummer en Vlaardingen 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) 

6397 694 

29-07-1815 

Kruiningen van, Korporaal van de Rijdende Artillerie 3e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  

hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een 

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

6383 66 
02-04-1814 

Kruis Berend 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 

9186 10 

03-01-1918 

Kruis Bernardus Martinus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 
enz., jaar 1918 (6) 

8257  69/20, 1 

nr. 114 
20-01-1840 

Kruis Geert Hendr’k 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) 



6871 22-03-1825 

11/3-C 

Kruis Gerrit Pankes 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) 

6864 26/1-C  

no.  114 
07-01-1825 

Kruis Gerrit Renkes te Lemsterland  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Kruis Gerrit Rinkes 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) 

8257  69/20, 1 

nr. 105 

20-01-1840 

Kruis Grietje H’ks 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) 

6383 66 

02-04-1814 

Kruis Harmen 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 

9921 22              20-

10-1882 

Kruis P., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters 

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

6836 14-A 
10-03-1824 

Kruis W. G., Veenman, betreft achterstallige betaling van Turfimpost jaar 1824  (8) 

6094 410 

16-05-1823   

Kruis Wieger Gerrits te Oldeouwer wonende Onderwerp: een afschrift van een procesverbaal van Arrest tegen hem en 

beslaglegging door de deurwaarder Vries de Egbert vergezeld door de getuigen Barteloodt Georgius dienaar de justitie en 

Visser Siebe Machiels,  Sjouwer beide te Lemmer , tevens wordt er beschreven op welke voorwerpen (veel)  er beslag is 
gelegd,  enz. jaar 1823 (4) 

6872 31-03-1825 

16-A 

Kruisenga  Gerard Hedzes staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en 

jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4) 

6423 541D 
17-10-1817 

Kruisenga Thomas martens * 08-05-1797,  8 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Kruisinga Anne, 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) 

6834 1-A 
14-02-1824 

Kruisinga G. wordt vermeld in een register der resolutien van de Minister van Staat betreffende dat hij provisioneel werkzaam 
zal zijn in het bureaux van het Provinciaal Gouvernement ook brieven waarin om inlichtingen worden gevraagd enz. jaar 1824 

(7) 

6098 895 
15-09-1823    

Kruisinga Gerard Hij wordt vermeld in een staat  als kandidaat voor de functie van Surnumerair bij de Registratie en Domeinen 
in Friesland enz. jaar 1823 (2) 

6833 12-A 

09-02-1824 

Kruisinga Gerard Sietses, Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal 1824 enz. Jaar 1824  (2) 

6100 1079           
01-11-1823    

Kruisinga Gerard---- Simon Jan David  en Kruisinga Gerard worden benoemd tot Surnumerairen bij de Directe Beastingen van 
Vriesland  enz. Jaar 1823 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Kruisinga Gerard, 932 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) 

6396 587 

06-06-1815 

Kruisinga Hendrik Wouters heeft zig schuldig gemaakt aan Desertie en hij nu voor de Krijgsraad staat maar een valse naam 

heeft opgegeven van Asma Johannes Harmens  geboren te Balk en eigenlijk heet hij Kruisinga Hendrik Wouters staat vermeld 
in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van de Luitenant  Collonel Pabst E. L.  Commanderende het  

Battaillon Infanterie no. 3  enz. ook een  brief waarin compareerden de Kapitein Muller J. A.,  1e Luitenant Oosthout P.  en 

benoe ter zake met tot de informatie Asma Johannes Harmens en  Ploegstra Hesse Jacobs dewelke verklaarde dat voornoemde 
Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters, ook de kapitein Arensma T. C. enz. dat Bosma 

Bauke Sikles dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik 

Wouters verder een vragenlijst met antwoorden aan Hendrik Wouters jaar 1815 (8) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Kruisinga Marten S. 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) 

9183 1454 

07-10-1916 

Kruisinga Seus  , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9725 Deel 2  

Blz. 90  

00-00-1890 

Kruisinga Seus G. ,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 92  

00-00-1891 

Kruisinga Seus G. ,  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 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 170 

00-00-1897 

Kruisinga Seus naar Hull, 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 1897 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 101 

00-00-1891 

Kruisinga Seus 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 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 152 
00-00-1895 

Kruisinga Seus 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 1895 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 127 

00-00-1893 

Kruisinga Seus naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

6243 191-17 
06-03-1814 

Kruisker 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) 

6032 201 
24-03-1818 

Kruit Adriaan , 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) 

8345 79-32 
25-01-1841 

Kruit Hendrik Jan, Fuselier 6e Afdeeling Infanterie * 08-12-1819 in de Grietenij Ooststellingwerf,  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) 

9187 1341 
06-09-1918 

Kruit Willem, 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) 

8376 7441/5-13 

30-07-1841 

Kruiter Jan Hendriks * 30-01-1820, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op 

de St. Petersburg (4) 

8052 783/4 
34/6860 

07-08-1837 

Kruithof Den Bosch Schipper, jaar 1837 

8012 828, 205 

11-08-1837 

Kruithof E. Schipper, jaar 1837 

8112 945-10 

25-09-1838 

Kruiwagenstraf >>((De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen des veroordeelden in eene militaire straf gevangenis voor den tijd 

van drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor veroordeelten den landmagt bestaande veroordelingen, aan het 

verrigten van arbeid te worden ontworpen.  Aan de kruiwagenstraf gaat bij dek- en onderofficieren steeds degradatie, bedoeld 
in art. 41 lit. a des wetboeks, bij mindere schepelingen de vervallen verklaring van den militaire stand, vooraf....)) , jaar 1838 

5666  Jaar 1918 

akte 13 

 

Kruize J. H.  Directeur van de  N. V. Stoombootmaatschappij “ Schiermonnikoog”  maakt bekend  in een brief door hem 

getekend ( de brief heeft een gedrukt briefhoofd)   een  dienst van Groningen naar Schiermonnikoog met het schip de “ Pionier”  

voor 200 personen en tot vervoeren van 10.000 kg. Gewicht enz. in het  dossier een aantal brieven een wit dienstregeling 
boekje met opdruk N. V. Stoombootmaatschappij “ Schiermonnikoog”  idem een geel boekje gevestigd te Groningen  Kruize J. 

H.  Directeur verder advertentie’ s  jaar 1918 (23) 

5666 13 
05-07-1918 

Kruize J. H. Groningen Directeur Schip Pionier en Amphibie, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier(20) 

9725 Deel 2  

Blz. 74 

00-00-1888   

Kruizenga Heine G. ,  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 1888 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 76 

00-00-1889  

Kruizenga Heine Goerts,  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) 

6242 93 

20-01-1814 

Kruizinga  Marten S., ---- Schiermonnikoog een Missive van de Raad van enz.  met  de Handtekeningen van  Toorn Y Jansz., 

Melonia? Ate T., Borst Teunis T., Kruizinga  Marten S., Feninga Ruurd Melles, Dijkstra Barteld R., Mastdorp Jacob E?,  

Hoeksma Jan E., Zeilenga Ede A..,  jaar 1814  (1) 

6413 17-16+22+23 
31-12-1816 

16-01-1817 

Kruizinga G. S. voor het schrijven der betalingsrollen staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van 
het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen 

Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de 
bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (12) dossier (19) 

6834 1-A 

14-02-1824 

Kruizinga G. wordt vermeld in een register der resolutien van de Minister van Staat betreffende dat hij provisioneel werkzaam 

zal zijn in het bureaux van het Provinciaal Gouvernement ook brieven waarin om inlichtingen worden gevraagd enz. jaar 1824 
(7) 

6855 14-A 

05-10-1824 

Kruizinga Gerard Sietzes Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun 

tractement. Jaar 1824 (2) 

6872 01-04-1825 
19-A 

Kruizinga Gerard Siezes (Siedzes?) wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden 
ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der 

betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8) 

8359 372-14 

16-04-1841 

Kruizinga Gerard van beroep taxateur van Onroerende Goederen te Bolsward 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 (20) 

8359 372-14 

16-04-1841 

Kruizinga Gerard wonende te Leeuwarden  van beroep Taxateur van Onroerende Goederen 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 (18) 

6855 20-A 

02-10-1824 

Kruizinga Gerard, Staat van het personeel der Surnumerairs bij de Domeinen  met eboortedatum, ouders, benoeming, 

aanmerkingen enz. jaar 1824 (8) 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

Kruizinga H. hij is één der ondertekenaars van een bezwaarschrift met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken 
tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen dan met lege vracht terug moeten enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

9725 Deel 2  

Blz. 68 
00-00-1887 

Kruizinga Heine G. ,  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 1887(2) 

9725 Deel 2  

Blz. 73 

00-00-1888   

Kruizinga Heine G. naar Sundsvall,  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 1888 (2) 



9725 Deel 2 

Blz. 82  

00-00-1889  

Kruizinga Heine Geerts naar Finland ,  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) 

9725 Deel 2  

Blz. 81 

00-00-1889  

Kruizinga Heine Geerts naar Kotka, Rusland en Finland,  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) 

9725 Deel 2  

Blz. 116 

00-00-1892 

Kruizinga Heine 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 Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 119 

00-00-1892 

Kruizinga Heine 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 Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 121 

00-00-1892 

Kruizinga Heine 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 Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 101 

00-00-1891 

Kruizinga Heine naar Hamburg, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

9725 Deel 2  
Blz. 105 

00-00-1891 

Kruizinga Heine naar Sundsvall, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

9725 Deel 2  

Blz. 102 
00-00-1891 

Kruizinga Heine naar Sundwall, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 130 
00-00-1893 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 108 

00-00-1891 

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

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 112 

00-00-1891 

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

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

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

9725 Deel 2  
Blz. 124 

00-00-1892 

Kruizinga Heine, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 89  

00-00-1890 

Kruizinga Heine, 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 1890 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 87  

00-00-1890 

Kruizinga Heine1e 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 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 91  
00-00-1890 

Kruizinga Hendrik 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 1890 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 31 
00-00-1868 

Kruizinga Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 42 

00-00-1870 

Kruizinga Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1870 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 47 

00-00-1871 

Kruizinga Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1871 (2) 

8359 372/14 

16-04-1841 

Kruizinga J. S.  Taxateur van Onroerende Goederen te Leeuwarden, Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  

Dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (22) 

6089 1199 blz. 32 

26-12-1822 

Kruizinga Marten Seus te Schiermonnikoog,   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) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Kruizinga Marten Seus te Schiermonnikoog, 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) 

6251 1128 

12-11-1814 

Kruizinga Marten Zijn handtekening staat op een stuk wat hij mede tekent  als  lid van de raad der gemeente  Schiermonnikoog 

enz. jaar 1814 (1) 

9725 Deel 2  
Blz. 67 

00-00-1887 

Kruizinga Meine naar Sundsvall,  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 1887(2) 

6671 54 blz. 21 

22-01-1818 

Kruizinga N. te Tjamsweer Predikant Classis van Appingedam 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 

Kruizinga N. te Tjamsweer Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

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

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

6683 2 deel 2 

Blz. 18 

04-01-1819 

Kruizinga N. te Tjamsweer 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) 

6413 17-13+20 
31-12-1816 

16-01-1817 

Kruizinga S. staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche 
Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd 

was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de 

voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording 
aan enz. jaar 1817  (11) dossier (19) 

9181 1751 

06-10-1915 

Kruizinga Seus,  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) 

6849 6-A 

20-07-1824 

Kruizinga W.H., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in 

voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., 

Miedema B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. 
J.,  Ottema F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. 

Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  

Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser 

U.,  Horst van der J.,  Brugts J.,  Zijlstra R. J.,  jaar 1824 (21) 

9180 330-26 

17-02-1915 

Kruizinga Willem Met signalement  Chef Veldwachter Oostdongeradeel , jaar 1915 (3) 

9182 285/26 
07-02-1916 

Kruizinga Willem Metslawier Chef Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

9725 Deel I   

Blz. 36 

00-00-1869 

Kruizinge Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1869 (2) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Kruk Corneliske H. 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Kruken Jan Gerrits 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    183 

6277 30-12 

09-01-1817 

Krul Hendrik de weduwe 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) 

6383 90    

23-04-1814 

Krul J. A. 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) 

5675 92 

25-01-1915 

Krul J. ----Dijkhuizen T. in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt hij om een vergunning om  door de 

Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  en wel de Franeker-Sneekerzeilvaart enz. ook aanwezig een Telegram , 

tevens genoemd de schepen “Cornelia” met schipper Kunst J. en de “Veendammerwerf” met schipper Kunst G. T. tevens het 
schip “Pieterdiena”  met schipper Krul J. jaar 1915 (5) 

6661 126 blz. 6 

26-02-1817 

Krul Jan Alberts de erven, 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 van P. (Petrus)  als gewezen predikant 
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier 

(8) 

4635 314, 56 

30-07-1885 

Krul P. T. Terschelling Schip de Baines Hwkis, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

6671 54 blz. 22 

22-01-1818 

Krullenberg ….? te Bladel Ouderling Predikant Classis van Eindhoven 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. 19 

22-01-1818 

Krullenberg ….? te Bladel Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband 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) 

9184 1031 

01-08-1917 

Kruse Aries jan, 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) 

6401 
 

846 
26-10-1815 

Kruseman ….?---- Kant de Pieter van beroep barbier te leeuwarden schrijft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar 
zijn naam onder staat dat zijn zoon  Kant  de Willem is gevallen in de loting van 1793 en als plaatsvervanger Wijnands 

Johannes zoon van Jacob en Rebekka Wijnands te Leeuwarden wonende en daarvoor is betaald met een quitantien van de Heer 
Salverda….? Collonel der Stedelijke Schutterij alhier  en is in zijn plaats opgetreden zijn broer Kant de Jan die thans onder het 

bevel van de Kapitein Kruseman ….?  enz. jar 1815  (2) 

9183 1166 

28-07-1916 

Kruseman Aretz G. J.---- Akkrum, onderwerp het onheus bejegenen van toeristen aldaar na een klacht van de heer Kruseman 

Aretz G. J. wonende P. C. Hooftstraat 175 Amsterdam dat hij met een drietal vrienden  a/b van de Kotter “ Friesland ”  zeer 
vele steden in zuid Friesland bezocht heeft maar dat in Akkrum en Bolsward zeer onheus bejegend zijn, een brief van hem 

ondertekend enz. enz.  jaar 1916 (5) 

6394 344 
21-04-1815 

Kruseman P. J. N. Capitein van het depot van het 1e Batt. Inf. Landm. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
dat de persoon van Hahn ….? reeds den 21e april door de Militie raad is afgekeurd enz. jaar 1815 (1) 



6396 558 + 627 

07-06-1815 

Kruseman P. J. N. Kapitein Commanderende het depot van het Battaillon infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Bruin de Pieter geboren te Stavoren  laatst gewoond hebbende te Franeker is afgevoerd als Deserteur 

enz. tevens een brief ondertekend door Kamstra van W. H. Majoor Commanderende het depot van het Battaillon infanterie 

Nationale Militie  enz. jaar 1815 (2) 

6382 123 

04-04-1814 

Kruseman P. J. N.---- Lodekerken J. H., de Majoor Kruseman P. J. N. Commanderende den regtervleugel der 

Berenningstroepen voor Delfzijl, schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland, dat 

voornoemde niet in de termen valt van de militie enz. jaar 1814 (1 

6395 469 + 522 
29-05-1815 

Kruseman P. J. N. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Missive van Heemstra van W. H.  
enz. jaar 1815 (2) 

6021 218 

10-04-1817 

Kruyff de E. te Maastricht Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale 

lijst (22) 

7977 
 

156-1 
13-02-1837 

Kruyff de W. J. te Heerenveen wonende wordt vermeld op een document betreffende een verleende maar niet afgehaalde acte 
tot uitoefening der jagt enz. jaar 1836 (5) 

6247 609-A 

14-07 -1814  

Kruzenga M. K. . , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 

1813. , jaar 1814 (2) 

5990 667 

26-08-1814 

Kruzenga Marten S. ,  hij is een der ondertekenaars als lid van de Raad van de Gemeente Schiermonnikoog houdende een 

aanslag van f. 550.= verhoging van f. 100.= en een voor de kosten van het equepement der Landmilitie in dit departement enz. 

jaar 1814  (4) 

6247 609-A 
14-07 -1814  

Kruzenga Marten Z. . , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het 
jaar 1813. , jaar 1814 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kssper Gosse Jans 269 Duurswold 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) 

6049 548 

07-08-1819 

Ktratzsch David Christoffel Frederik Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen  

enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6869 02-03-1825 

26-C   

Ku?ma Jan Jansen op Ameland, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 

kolommen info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4) 

6868 22-02-1825 

29-C 

Kucher Remelt Hendriks staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 

Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 
kolommen met informatie) Jaar 1825 (2) 

6868 22-02-1825 

29-C 

Kucher Remelt Hendriks staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 

Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 
kolommen met informatie) Jaar 1825 (2) 

6012 372 

28-06-1816 

Kuelen Ferdinant H.---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant, Feenstraa G. Ulkes, Jong de Sybolt Ykes, Wilde de Jan Willems, 

Boustra Otte R. en Kuelen Ferdinant H. alle leden van de Kerkeraad  te Hemelum en Bakhuizen, dat het Kerkgebouw en de 

Predikantswoning  tijdens de franse overheersing  bouwvallig geworden zijn en verzoeken enz. enz. jaar 1816 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 55 

00-00-1872 

Kueler Gerrit,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1872 (2) 

6397 694 

29-07-1815 

Kuemer Kapitein van de Rijdende Artillerie 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) 

9725 Deel 2  

26-11-1875 

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

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

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2) 

5997 307 

31-03-1815 

Kuer Joh. Bern. 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  43 

9725 Deel I   
Blz. 45 

00-00-1870 

Kueter Gerrit,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register (1) 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) 

9725 Deel I   
Blz.57 

00-00-1872 

Kueter Gerrit,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register (2) van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1872 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 61 
00-00-1873 

Kueter Gerrit,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register (3) van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

9725 Deel I   

Blz. 62 
00-00-1873 

Kueter Gerrit,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register (4) van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

9725 Deel I   

Blz. 66 

00-00-1874 

Kueter Gerrit,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register (5) 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) 

6046 357 

24-05-1819 

Kuhlen van der Jan Hendrik---- 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) 

3599 3345 

00-00-1865 

Kuhlman C. Jz. en  Zijlstra J.  te  Harlingen, Concessionarissen betreft de verleende  concessie voor eene Stoomsleepdienst van 

Harlingen in en uit de Zee  , naar Vlieland, Terschelling, Ameland en het Nieuwediep en terug, aanwezig ook Reglement en 

Tarief  voor deze dienst,  eerstgenoemden verlangen in een later document dat deze concessie wordt ingetrokken enz. jaar 1865 
(41) 

9180 104 

13-01-1915 

Kuhlman J. H.------ Buisman R. en Kuhlman J. H. betreft een aanvraag om erkenning als vice- Consul van Groot Brittannie 

enz. jaar 1915 (5) 

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 8  

Kuhlmann G. J.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie 

aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. jaar 1880 (2) 

6046 357 

24-05-1819 

Kuhne de Gebr. ---- 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kuhne Willem Franses 46 Ferwerd 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 457 

06-10-1817 

Kuhne Willem nog niet van groot verlof teruggekomen staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel van 

het bat. Inf. Nat. Mil. no. 7 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Kuhnholt Frederik Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van 

naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8308 1066-3 

28-10-1840 

Kuhnholt Frederik wordt als Bedelaar  in de Ommerschans een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie 

zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren te Groningen 2 maart 1824 onegte zoon van Jansen Getje enz.  jaar 1840 

(4) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Kuhr Cornelis, Tamboer 2e afdeeling Geldersche Schutterij * 1817( oud 21 jaar  in 1838) te Zutphen,  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) 

6402 
 

922-1+ 10 
09-12-1815 

Kuichenius Goswinus 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) 

8224 1216-14, 1 
29-11-1839 

Kuier?Jan Roelof staat vermeld in 1834 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 7 

06-02-1824 

Kuijk van J. te Ruurlo, 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 

9181 1413 

06-08-1915 

Kuijk van Johanna gehuwd met  Iedema Taede,  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) 



6655  399 blz. 4 

29-08-1816 

Kuijp van der G. J. in de Beemster, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6709 36 deel 2  blz. 
14 

16-01-1822 

Kuijp van der G. J. te Breukelen, 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) 

8224 1224-13 

02-12-1839 

Kuijper Egbert Jacobs---- Kuijper Egbert zoon van Kuijper Egbert Jacobs en Werf van der Catharina beide reeds overleden is is 

opgezonden naar het Etablissement der Maatschappij te Veenhuizen een staat met 9 kolommen en zijn gegevens  enz. jaar 1839 

(4) 

8224 1224-13 

02-12-1839 

Kuijper Egbert zoon van Kuijper Egbert Jacobs en Werf van der Catharina beide reeds overleden is is opgezonden naar het 

Etablissement der Maatschappij te Veenhuizen een staat met 9 kolommen en zijn gegevens  enz. jaar 1839 (4) 

8211 988-3, 31 
26-09-1839 

Kuijper en Co te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Schoterland 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) 

6076 884 

14-11-1821 

Kuijper Engele Idtzes---- Meer van der Arjen Jans van beroep Boer en Kuijper Engele Idtzes (tekend als Engel Jettzes Kuipers) 

van beroep Boerenknegt beide wonende te Molkwerum welke bij de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 
verklaarden dat zij in de morgen van dinsdag de 6e november deses jaars aan het strand teen de palen in Zee niet ver benoorden 

de Zeesluis van Molkwerum vol water hadden zien drijven en daarna geborgen een sloepje en thans zonder water liggende voor 

de huizingen o. 144 te Molkwerum door den eerstgenoemde bewoond enz. jaar 1821 (3) 

6631 1115 

15-09-1814 

Kuijper H.---- Leegens Hessel Wiebes  Raad en Vroedschap en Koopman  te Hindelopen  geeft met alle eerbied te kennen in 

een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  voor zich en medeeigenaars  en geinteresseerden van de 

Olij en Koren molen aldaar enz. doch de afbraak van de knechts woningen  met graanzolders en stalling tevens een door hem 
geschreven en ondertekende brief, ook een aanplakbiljet  (A-5) Publieke verkooping van eene uitmuntende Olij en 

Roggemolen te Hindelopen  op zeer aantrekkelike termijnen van betaling ten huize van Jilderts Wybren Jans Kastelein in de 

Stadherberg te Hindelopen tevens genoemd de Notarissen Alberda H. te Stavoren, Stoffels S. te Workum en Kuijper H. te 
Hindelopen enz. jaar 1814 (18) 

6076 869 

10-11-1821 

Kuijper Hendrik  ----  Jaarsma G. W. Assessor en Feenstra Johannes Eeuwes Bouwkundig zeer ervaren zij hebben een 

schriftelijk rapport ingediend (dit uitgebreide rapport is aanwezig in het dossier) op verzoek van de Grietman van Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde voor de Gouverneur van Vriesland betreffende de bouwkundige staat van de Pastorije van Oudega  
en dat het voorgewende gevaar niet dermate dringend is dat een andere woning nodig zij voor als noch aan te wijzen enz. 

verder een document dat verschenen ten huize van Kempe Dirk te Oudega gemerkt in het dorpskerk bevonden wierde 

ongeschikt de Floreenpligtigen van de Hervormde gemeente van de Dorpen Oudega en Kolderwolde met en benevens de 
Kerkvoogden daar is voorgelezen de Missive van de Gouverneur van Vriesland dat de staat van de Pastorie enz.  en dat zij de 

onderstand van Z.M. moeten in roepen was getekend de Kerkvoogden Jongsma Wigle R., Feenstra Douwe Wiebes, de 

Veldwachter Wuring E. A.,Namens de Floreenplichtigen Bergstra Johannes Jacobs, de Grietman Haer van Campens 
Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, en de secretaris Kuijper Hendrik  jaar 1821 (10) 

6049 537 

02-08-1819 

Kuijper Hendrik ----  Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de 

controleur Bonga  zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks 
Christiaan, Kasteleinsche te Warns  gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz.  en Boer de Haring 

Pieters  van beroep Boer en Maakab Wouter Martens  van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens  Boer 

te Scharl , Roodklif Jochum  Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman  noch te Laaxum nog te 
Warns hebben kunnen bekomen   enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie 

Hooren van J. C. enz.  jaar 1819 (9) 

6077 997 
15-12-1821 

Kuijper Hendrik hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet gedane onderhoud 
aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde situatie dier gebouwen, 

op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde van de rietman van Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 
1821 (12) 

6420 343 

29-07-1817 

Kuijper Hendrik secretaris ondertekend ter Ordonnantie>> Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius 

van der)  Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat het request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat 
wij aan uwe exelentie aanbieden het verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns  en zijn zoon Polma Fokke 

Reins die geboren is in 1799 en   Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de  getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, 

Sijbrens Baukje weduwe van Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid,  Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas 
Borres, ook een verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar,  Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 

jaar de naam Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius  de meeste personen ondertekenen diverse documenten 

enz.  jaar 1817 (7) 

6078 86  

23-01-1822 

Kuijper Hendrik---- 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) 

6028 827 

20-11-1817 

Kuijper Klaas Reylofsz 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) 

8280 526-1, 12 
22-05-1840 

Kuijper L. & Co te Amsterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en 

Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 



invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  

(123) 

8280 526-1, 31 

22-05-1840 

Kuijper L. & Co te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

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

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Kuijper L. & Co te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 40 
22-05-1840 

Kuijper L. & Co te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

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

8280 526-1, 24 

22-05-1840 

Kuijper L. & Co te Amsterdam uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Lemsterland 

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

8285 615-2, 39-3 

19-06-1840 

Kuijper L. en Co  Hoppe P. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat 

van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 

Weststellingwerf 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) 

8280 526-1, 7 

22-05-1840 

Kuijper L. te Amsterdam als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij 

de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 12,1 

19-06-1840 

Kuijper L. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

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

verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8211 991/14 
26-09-1839 

Kuijper Schouwenburg van J. te Harlingen van beroep: heeft een Steenbakkerij, komt voor op een staat van requesten om 
Vrijdom van Accijns op de Turf krachtens de wet enz. jaar 1839 (5) 

8375 708-5_36a 

20-07-1841 

Kuijpers A. J. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. 

(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

8375 708-5_36a 

20-07-1841 

Kuijpers A. J. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. 

(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 

de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

6628 811 
08-05-1814 

Kuijpers Cornelis 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Kuijpers D. A. 197 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-C 1e bat  

4e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Kuijpers D. A. 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) 

5995 59 

23-01-1815 

Kuijpers D.---- Zijlstra H. D. van beroep Aannemer te Franeker hij wordt beschuldigt van frauduleus waarop het metselwerk en 

reparatieen aan de Kapitale Zee Sluis genaamd de Noieuwe Zijlen  waar zig bevonden als opzigter (Conducteur) Kuijpers D.  
en  en de Pikeur Nauta K. en de aannemer met desselfs borgt Boer de S. A. enz. verder vermeld Goudriaan A. T. Inspecteur 

Generaal,  jaar 1815 (5) 

6631  1175 
17-09-1814 

Kuijpers Hendrik Eeltjes te Terschelling komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der 
Revolutie van 1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a. 

hun beroep enz. jaar 1814 (4) 

6651  209 

01-05-1816 

Kuijpers Joh. ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur 

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

Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer 

Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend 
door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een 

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

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

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

Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt 

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



8384 920-20 

17-09-1841 

Kuijpers Johannes * Berchem 26-06-1807, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, 

aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen 

welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

6383 91    
23-04-1814 

Kuijpers Lammert Oedzes 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) 

6417 176 

1e Bataillon 
22-04-1817 

Kuijpers Reintye Klases 21 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde 

persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van 
oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of 

andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 

1841 (7) 

6417 176 

1e Bataillon 

22-04-1817 

Kuijpers Rienk 21 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. 

overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een 

nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere 
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 

(7) 

8280 526-1, 37 
22-05-1840 

Kuijpers S. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6255 254-6 
10-03-1815 

Kuijpers Wijbren  geleverde Boomen in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van 
Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane 

Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)) 

8386 949/31 
20-09-1841 

Kuijser S. te Knijpe, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze 
Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9186 244 

05-03-1918 

Kuijt Catharina Frederika , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter 

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

6423 566 

19-11-1817 

Kuijtenbrouwer  Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken dat Fokke A. H. Kannonnier  welke zich met groot verlof in Vriesland bevind en 
verzoekt de Gouverneur deze te gelasten zich bij zijn bat. te vervoegen en  de Kannonnier Bontekoe Gerrit is gergtigd dat hij op 

groot verlof is verder genoemd de Geremplaceerde Woudsma Hesse Lijkles enz. jaar 1817 (2) 

8254  10/26 

04-01-1840 

Kuik  Harmen Kuik Veenbaas te Ossenzijl, een Rekwest, jaar 1840 

6424 584 

02-12-1817 

Kuik A. J. 32 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Kuik B. 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 

Kuik B. 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) 

8280 517-11, 20 
19-05-1840 

Kuik B. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Kuik Bartel D. te Sint Annaparochie 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 

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

8280 517-11, 20v 

19-05-1840 

Kuik 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) 

8225  1253-13, 6 

10-12-1839 

Kuik Gerrit Dirks te Het Bildt 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)  

6047 379 
03-06-1819 

Kuik H. B.  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 

Kuik H. B. , 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 

Kuik H. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6628 789 

16-06-1814 

Kuik Jan Bartelds en Tanja Arjen Jans Armenvoogden van St. Anna Pariochie beide ondertekenen een document betreffende 

dat sindts eenige tijd alhier gewoont hebben Borger Klaas en zijne Huisvrouwe die wegens armoede enige onderstand hebben 

deze Klaas is te Minnertsga geboren  en heeft met zijn huisvrouw de laatste vijf jaren in St. Jacobi Parochie gewoond  tevens 
ondertekenen de Armen voogden van St. Jacobi Parochie Pars W. J. en  Kuiken ?. J. enz. jaar 1814 (2) 



8257  61/18 

15-01-1840 

Kuik Johannes Derks staat vermeld  op de Nominative Staat der verlofgangers der Nationale Militie uit de provincie Vriesland , 

3e Bataillon Artillerie met 10 kolommen informatie, die naar hunne Haardsteden vertrokken zijn en verschoond zijn van de 

bijwoning van der najaars exercitie deze jare enz. jaar 1840 (4) 

6668 380 blz. 3 
04-10- 1817 

Kuik L. 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 
2e blz. van 

kolommen 

11-09-1815 

Kuik Leentej Arends staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske 
tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 

1815 (5) dossier (9) 

6273 803-3 

17-09-1816 

Kuik Leentje Arends 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) 

8225  1253-13, 6 
10-12-1839 

Kuik Sjoerd Arjens te Het Bildt 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)  

8257  69/22 

20-01-1840 

Kuik W. staat vermeld op een document Extract uit het register der resolutien van de minister van financiën betreffende een 

partij Turf enz. jaar 1840 (4) 

5995 37 
14-01-1815 

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

1815  (12) 

6034 398 

30-05-1818 

Kuiken  W. T. 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) 

6628 791 

16-06-1814 

Kuiken ?. J.---- Kuik Jan Bartelds en Tanja Arjen Jans Armenvoogden van St. Anna Pariochie beide ondertekenen een 

document betreffende dat sindts eenige tijd alhier gewoont hebben Borger Klaas en zijne Huisvrouwe die wegens armoede 
enige onderstand hebben deze Klaas is te Minnertsga geboren  en heeft met zijn huisvrouw de laatste vijf jaren in St. Jacobi 

Parochie gewoond  tevens ondertekenen de Armen voogden van St. Jacobi Parochie Pars W. J. en  Kuiken ?. J. enz. jaar 1814 

(2) 

8386 949/6 
25-09-1841 

Kuiken A. W. 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 ) 

8375 708-5_6a 

20-07-1841 

Kuiken A. W. te Sint Jacobi 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) 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Kuiken A. W. 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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Kuiken Anne, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8308 1066-13 

28-10-1840 

Kuiken Arjan Jans * 1816 St. Jacobi 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Kuiken Arjen 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 

Kuiken Arjen 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) 

6385 142 

06-07-1814 

Kuiken Arjen Jans 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) 

6851 26-D 
17-08-1824 

Kuiken Arjen Tijmens----Pas E. en Smits K. T. verklaren dat een paard van Kuiken Arjen Tijmens   wijlen en zijn weduwe 
Rentjes Trijntje,  door een hond gebeten  die dol was  enz. enz. komt verder in voor Kuiken Rentje Arjens 24 jaarjaar 1824 (6) 

6852 7-D 

24-08-1824 

Kuiken Arjen Tymens,  de weduwe, zij wordt gelast haar paarden niet meer op haar landen te laten lopen i.v.m, hondsdolheid 

enz. enz. jaar 1824 (5) 

6081 436 
29-04-1822 

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

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

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

3701 1-C 

blz. 2 
01-03-1839 

Kuiken Beert Jacobs te Het Bildt, 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 6-C 

07-02-1839 

Kuiken Beert Jacobs, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 



3701 6-D 

03-02-1842 

Kuiken Cornelis Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

8386 945/10 
24-09-1841 

Kuiken Cornelis Klazes,  verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2) 

9180 264 

06-02-1915 

Kuiken Cornelis,  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) 

6060 480 
06-07-1820 

Kuiken D. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 
in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Kuiken Dirk Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Kuiken Dirk Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6082 453 

03-05-1822 

Kuiken Dirk R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

alles (13) 

6070 424-17        
25-05-1821 

Kuiken Dirk R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 
03-06-1819 

Kuiken Durk Reim:  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

3699 A-6 

17-02-1834 

 

Kuiken Eeltje Martens, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij 

enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen 
verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 

3700 6-A 

09-02-1835 

Kuiken Eeltje Martens, 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 6-C 
04-02-1837 

Kuiken Eeltje Martens, 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) 

3700 6-B 
03-02-1836 

Kuiken Eeltje Martens, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1836 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kuiken Gerrit Willem 390 St. Annaparochie 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 

Kuiken Gerrit Willems 26 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Kuiken J. A. de weduwe te Wier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

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

1000 namen (132) 

6034 398 

30-05-1818 

Kuiken J. Beerts 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) 

8052 824/1 

17-08-1837 

Kuiken J. J. te St. Annaparochie Beurtschipper met zijn schip van St. Annaparochie naar Leeuwarden, 17-08-1837 

3575 4 
18-11-1878 

Kuiken J. J. te St. Annaparochie Beurtschipper St. Annaparochie naar Leeuwarden vermeld in een document : Opgave 
ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend 

wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

8001 596/1, 34 

16-06-1837 

Kuiken J. J. te St. Annaparochie Beurtschipper St. Annaparochie, 16-06-1837 

8053 861/2 

28-08-1837 

Kuiken J. J. te St. Annaparochie Beurtschipper van  St. Annaparochie naar Leeuwarden, 28-08-1837 

8057 34/9416          
30-10-1837 

Kuiken J. J. te St. Annaparochie Schipper, 30-10-1837 

6624 306 

24-02-1814 

Kuiken J. J. voormalig Adjunct Maire in de Gemeente St. Anna Parochie heeft verzocht verschoond te worden van de 

aanvaarding der functie als Lid van de Raad der Gemeente enz. jaar 1814 (3) 

3701 6-C 
07-02-1839 

Kuiken Jacob Beerts, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt 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 (8) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Kuiken Jacob Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6861 7-A 
10-12-1824 

Kuiken Jacob Scheltes de erven, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling 
van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er 

worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, 



als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas 

Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja 

Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, 

Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus 
Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, 

Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10) 

9465 Deel 2, 12 
13-07-1863 

Kuiken Jakob te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie 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). 

6051 

 

768 

27-10-1819 

Kuiken Jan Beerts Contribuabele bij de belastingen  woonachtig op no. 180 te St. Jacoba Parochie , hij blijft maar achterstallig 

met betalen van zijn  belastingschuld enz. en er is een voornemen om tot verkoping over te gaan (met een lijst van de te 
verkopen goederen) jaar 1819 (2) 

6383 152, 152-b 

15-05-1814 

Kuiken Jan Beerts en Rauda Gerhardus Klaazen, hij wordt bij de landstorm ingelijfd enz., de schout Wassenaar K. A. van St. 

Jacobiparochie. meld dat de eerstgenoemde komt mij voor zulks uit slofheid en gewone onverschilligheid verzuimt te hebben 
enz. en de laatsgenoemde zoo ik zeeker geloof met volkomen opzet enz. jaar 1814 (2) 

6070 424-17        

25-05-1821 

Kuiken Jan Beerts hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

6060 480 

06-07-1820 

Kuiken Jan Beerts, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6047 379 
03-06-1819 

Kuiken Jan Beweerts  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 

Kuiken Jan Bierts, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

alles (13) 

9183 1198 

05-08-1916 

Kuiken Jan J. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6020 141 

04-03-1817 

Kuiken Jan Jans wonende onder Sint Anna Parochie heeft aangegeven geborgen te hebben  een aangespoeld bootje enz.  Jaar 

1817 (6) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Kuiken Jan Willems, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

8375 708-5_6a 
20-07-1841 

Kuiken K. P. te Sint Jacobi 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) 

8285 615-2, 6-1 19-

06-1840 

Kuiken K. P. 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 

Kuiken K. P. 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) 

8224 1216-14, 6 

29-11-1839 

Kuiken Klaas Dirks in de gemeente ’t Bildt  is geremplaceerde bij de Nationale Militie ligting 1834 bij de Rijdende Artillerie 

het betreft zijn militie paspoort en zijn functie enz. jaar 1839 (4) 

8364 498/10, 7 
21-05-1841 

Kuiken Klaas Dirks staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Sint Anna Parochie 
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) 

8356 324-13 

03-04-1841 

Kuiken Kornelis Klazes milicien van de ligting 1839 uit de gemeente b’t Bildt heeft de aanmerking gemaakt dat hij niet op de 

25e september is geboren maar volgens opgave de 15e september enz. jaar 1841 (3) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Kuiken Maartje Wymers, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van 

opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 

zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8) 

6060 480 
06-07-1820 

Kuiken N. 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) 

9182 285/2 

07-02-1916 

Kuiken Pieter Heerenveen Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6087 915 
05-10-1822 

Kuiken Pieter Jans , ---- 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) 

6087 915 

05-10-1822 

Kuiken Pieter Jans , ---- 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) 

9180 330-22 

17-02-1915 

Kuiken Pieter Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden, jaar 1915  (4) 

9180 330-2 
17-02-1915 

Kuiken Pieter Met signalement Veldwachter te Heerenveen, jaar 1915  (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Kuiken R. B.  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 

Kuiken R. B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 
in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 



6082 453 

03-05-1822 

Kuiken R. B. , 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) 

6076 936 
30-11-1821 

Kuiken R. B. hij ondertekend als Zetter der Gemeente St. Anna Parochie een document betreffende een zeker Cavel lanbd 
genaamd de Putcavel gelegen op de Bildt Polder en dat een landmeting enz. jaar 1821 (2) 

6070 424-17        

25-05-1821 

Kuiken R. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Kuiken R. 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) 

6073 645 

16-08-1821 

Kuiken R. G.---- Rozendal van P. B.  de weduwe, Jong de D. S. D. en Kuiken R. G. wonende in het Bildt disponerende het 

verzoek betreffende de “ kwade Posten”  van de jare 1819 enz. enz. jaar 1821 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Kuiken R. Wouters 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Kuiken Reen Gaukes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Kuiken Reender  B.  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 

Kuiken Rein Gaukes 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) 

8370 602/8 
21-06-1841 

Kuiken Rein Gaukes, Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun 
gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7) 

6082 494 

20-05-1822 

Kuiken Rein Gaukes, Rosendal de weduwe en Jong de Dirk Sybes in hun stallen te Sint Anna Parochie bevinden zig  paarden  

met een besmettelijke ziekte, gelukkig is het bij deze 3 gebleven en is de ziekte niet verspreid enz. enz. enz. tevens worden 
genoemd de Apothekers Swalue & Asman een rekening voor medicijnen op order van de Heer Anee geleverd en een notitie 

betreffende de beroking van de paarden door Frank P. C.  jaar 1822 (2) 

6071 458 

04-06-1821 

Kuiken Rein Gautes---- Rosendal Piebe Berends  de weduwe ., Kuiken Rein Gautes en Jong de Dirk Sybes  een onderzoek naar 

de “ stand” van hen  hoe verre zij n.l. hunne boerderijen  ten aanzien van het financieele  meer of nminder de schade kunnen 
dragen enz. enz.  d.i.v.m. de schade  in 1819 en 1820  door het verlies van Paarden  die aan een ziekte gestorven zijn enz. enz. 

jaar 1821 (3) 

9465 Deel 2, 12 
13-07-1863 

Kuiken Rein te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie, Westhoek 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). 

6100  1215-21 

29-11-1823 

Kuiken Reinder B. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat 

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

6861 7-A 

10-12-1824 

Kuiken Reinder Beerends, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de 

grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op 

de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; 
Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, 

Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe 

Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma 
….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, 

Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe 

Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10) 

6078 95-23 

25-01-1822 

Kuiken Reinder Beerts te St. Anna 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 (2) 

6851 26-D 

17-08-1824 

Kuiken Rentje Arjens----Pas E. en Smits K. T. verklaren dat een paard van Kuiken Arjen Tijmens   wijlen en zijn weduwe 

Rentjes Trijntje,  door een hond gebeten  die dol was  enz. enz. komt verder in voor Kuiken Rentje Arjens 24 jaarjaar 1824 (6) 

6034 398 

30-05-1818 

Kuiken Rutger Corn. 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) 

8285 615-2, 6-1 19-
06-1840 

Kuiken S. P. 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Kuiken Sijbren Pieters 35 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Kuiken Sijbren Pieters 509 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) 

3699 A-6 

17-02-1834 
 

Kuiken Sjoerd Eeltjes, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij 
enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen 

verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 

3700 6-A 
09-02-1835 

Kuiken Sjoerd Eeltjes, 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 6-C 

04-02-1837 

Kuiken Sjoerd Eeltjes, 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) 



3700 6-B 

03-02-1836 

Kuiken Sjoerd Eeltjes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3701 43a-D 
20-02-1842 

Kuiken Trijntje Jans, 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 (6) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Kuiken van E. 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) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Kuiken van J. E. , 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) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Kuiken W. A. , 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 517-11, 20 
19-05-1840 

Kuiken W. A. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Kuiken W. 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 
28-06-1817 

Kuiken W. K. 206 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) 

6070 424-17        
25-05-1821 

Kuiken Waling 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Kuiken Waling T.Kuiken Rien G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6385 142 

06-07-1814 

Kuiken Wop Jacobs 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) 

6034 398 
30-05-1818 

KuikenR. B. 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) 

6047 379 
03-06-1819 

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

3622 A-6 

23-12-1857 

Kuikerk Thijs Jans---- Haalstra Sikke Andries van beroep Koopman te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het 

VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en de boom  genaamd Wouter Woudster Tolhek met als borg Waalstra Sijbe 
Andries en Kuikerk Thijs Jans, 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) 

8375 708-5_22 

20-07-1841 

Kuikert te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die 

ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische 
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8384 920/5 

17-09-1841 

Kuikhorne----- Nieubuur Ferf  H. (Horatius) Predikant der Hervormde Gemeente  te Bergum  en tevens Schoolopziener,naar 

aanleiding van zijn request in  een handgeschreven brief met zijn handtekening  waarin hij o.a. vermeld dat de arme bevolking 
van 1200 tot 2000 toegenomen is en nog dagelijks wegens Colonistie op de Heide en dat een Duizendtal arme lieden vanwege 

de verre afstand verstoken blijven van godsdienstig en lager onderwijs verstoken zijn enz. enz krijgen de bewoners van het dorp 

Bergumerheide  van Z.M. een school en Kerk maar wel samen met het gehucht Kuikhorne  enz. enz. enz. jaar 1841 (3) 

6056 195 
20-03-1820 

Kuikhornsterbrug---- Leer een bestek en conditieen wegens het verbeteren des wegs no. 1 van Leer naar Duinkerken  in het 7e 
district van de waterstaat tussen Stroobos en Leeuwarden  beoosten de Kuikhornsterbrug  ook aanwezig een aanplakbiljet op A-

3 formaat jaar 1820 (8) 

8346 116/6 
00-00-1841 

Kuikstra D. M. reclamatien op de personele belasting met een handgeschreven brief brief met zijn  handtekening jaar 1841.(22) 

9134 1081-23 

10-05-1883 

Kuikstra Egbert Douwes  te Stiens Hij is te Leeuwarden benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) 

(compleet 3) 

9126 1043-23 
1879/1880 

Kuikstra Egbert Douwes te Stiens Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 
1879 (3) 

6853 17-A 

11-09-1824 

Kuil Barbera---- Steenhouwer Willem Julianus Hendrik, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; 

verzoekt een vrijstelling, wordt in genoemd zijn moeder Troyen van Lubina Johanna en haar tante Kuil Barbera laatst weduwe 

van Swart Jacobus  bij testament van 08-04-1794 enz enz. jaar 1824 (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Kuil van Jan 143 is zijn volgnummer en Dalen 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) 

8257  69/20, 2 
nr. 178  

20-01-1840 

Kuildere Johannes Martens 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) 



6872 30-03-1825 

8-A 

Kuilema E. E. Schipper van beroep een proces verbaal en een transactie daarvoor wegens invoeren van een halve ton vreemde 

gezouten haring enz. jaar 1825 (3) 

6870 17-03-1825 

7-A 

Kuileman E. E.---- Douwes Meint van beroep Schipper wonende te Schiermonnikoog een procesverbaal van bekeuring 

betreffende zonder zich behoorlijk op de Engelsmansplaats te hebben laten inklaren heeft hij enz. verder wordt genoemd 
Kuileman E. E. en er wordt Meint Douwes een transactie aangeboden  enz. jaar 1825 (4) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Kuilenberg Hermanus komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Kuilenberg te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

6032 201 
24-03-1818 

Kuilenburg Arie , 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) 

5995 37 
14-01-1815 

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

is. Jaar 1815  (12) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Kuiling K. 852 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) 

8355 294-33 
26-03-1841 

Kuilman Hoeke,  Fuselier 8ste   Afdeeling infanterie * 17-07-1815 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) 

6855 13-A 
29-09-1824 

Kuilsma  E. Sappermeer Schipper, jaar 1824 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Kuin Jan Johannes te Hindelopen 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) 

6867 14-02-1825 

17-A 

Kuinder---- Ameland----Betreft de R. K.Pastoor aldaar en zijn request bij de Koning betreffende zijn tractement van 200 

guldens en dat de R. K. Pastoor te Schokland en van de Kuinder een hoger tractement hebben er is door de  enz. wordt 

ondertekend door de Aartsp. Haan de H. jaar 1825 (4) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Kuindersma Dirkje J., 310 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) 

6861 2-B 

07-12-1824 

Kuindersma Dirkje, Zij is wegens krankzinnigheid geplaatst in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 

1824 (3) 

6416 136 

10-04-1817 

Kuindersma Gabe Jans---- Hilarides Wierd P. Assessor van Hennaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland e dat tijdens de inschrijving van de jongelingen voor de Nationale Militie wij hebben bevonden dat  Kuindersma Jan 

Gabes * 12-12-1797 zoon van Kuindersma Gabe Jans en Holkes Janneke  Timmerknegt wonende bij zijn ouders te Rien enz. 
enz. jaar 1817 (1) 

8210  958/2 211 

Bladz. 3>> 

17-09-1839 

Kuindersma J. S. te Deinum, 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) 

6416 136 

10-04-1817 

Kuindersma Jan Gabes---- Hilarides Wierd P. Assessor van Hennaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland e dat tijdens de inschrijving van de jongelingen voor de Nationale Militie wij hebben bevonden dat  Kuindersma Jan 

Gabes * 12-12-1797 zoon van Kuindersma Gabe Jans en Holkes Janneke  Timmerknegt wonende bij zijn ouders te Rien enz. 
enz. jaar 1817 (1) 

9180 42 

07-01-1915 

Kuindersma Pieter,  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) 

6261 900-3 

04-09-1815 

Kuindersma Sybe J. , 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) 

6282 737-12 
07-07-1817 

Kuindersma Ynte, Timmerbaas te Bozum met (47 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. 45 

22-04-1824 

Kuindersma Z. J. Timmerman van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6076 880 

13-11-1821 

Kuining J. A. staat vermeld op een document ontvangen de voorlopige verevene certificaten van betaling aan hem groot f.  540 

enz. jaar 1821 (2) 

6868 17-02-1825 
1-A 

Kuinre---- Onderwerp: Overstroming Februari 1825 genoemd de plaatsen Lemmer, Kuinre jaar 1825 (7) 

6867 14-02-1825 

21-A 

Kuinre, ---- Overstroming;  de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz. Rottum, 

St. Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten, Eesterga, 
Kuinre, Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12) 



8214  1024/19-a 

07-10-1839 

Kuins Boele Gerbens wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van 

stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 

(5) 

6385 136 
06-07-1814 

Kuins Gerben Boelens te Veenwouden 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) 

6864 13-A 

07-01-1825 

Kuinsema ---- Jeunsema?, Kuinsema?, Juursema? J.  Hij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van 

uitbetaling Of deszelfs erfgenamen wegens betaling als Sluiswachter bij Munnikezijl met bedragen. Jaar 1825 (1-dossier 3) 

3622 A-3 
blz. 2 

05-01-1848 

Kuioers Leendert Durks, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie 

en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  
blz. 2 

31-12-1852 

Kuioers Leendert Durks, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie 
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

6852 18-A 

30-08-1824 

Kuip van der A. F. Kramer te Smallingerland Onderwerp; bekeuring wegens het niet kunnen produceren van een Patent als 

Kramer op de jaarmarkt te Norg jaar 1824 (7 

6683 2 deel 1 
Blz. 9 

04-01-1819 

Kuip van der G. J.  Predikant te Breukelen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Utrecht als volgt: 
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de 

onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij 
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2 

Blz. 13 

04-01-1819 

Kuip van der G. J. te Breukelen 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) 

6389 118 

17-11-1814 

Kuip(p)ers Hidde IJsaaks geeft met eerbied te kennen dat hij ingevolge eene van de heer Tigchelaar F. Y. ontvangen Missive 

enz. enz.  als Kapitein is aangesteld in het 5e Bat.  Maar hij wil hiervan ontslagen worden en weer als Pikenier in de Comp. 

terug treden omdat hij woonachtig is te Alligawier aan de Meerswal enz. jaar 1814 (1) 

6630  1017B blz. 3 
22-08-1814 

Kuiper (Kuyper) H. (Hendrik), Dominee 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 

Kuiper (Kuyper) H. (Hendrik), Dominee 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) 

9725 Deel 2  

13-09-1889 

Kuiper ….?  Harlingen Kapitein op de Marnix 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 1889  (2) 

9725 Deel 2  

25-09-1877 

Kuiper ….? 1877 Harlingen Schip de Maria Agnieta komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

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

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877  (2) 

9725 Deel 2  

19-08-1881 

Kuiper ….? Ameland Kapitein op de Watergeus 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  
08-07-1899 

Kuiper ….? Ameland Kapitein op de Zeilboot de  Oostzeepacket 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 1899  (2) 

9725 Deel 2  
07-09-1889 

Kuiper ….? Harlingen Kapitein op de Marnise 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 1889  (2) 

9725 Deel 2  

16-04-1884 

Kuiper ….? Harlingen Kapitein op de Onderneming 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) 

9725 Deel 2  

11-03-1891 

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

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 
besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1891  (2) 

9725 Deel 2  

24-07-1877 

Kuiper ….? Harlingen Schip de Maria Agnieta komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

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

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

30-09-1887 

Kuiper ….? Oostdongeradeel Kapitein op de Onderneming 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  
31-03-1876 

Kuiper A. J. Harlingen Schip de Anna Augusta 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 1876  (2) 

6830 18-A blz. 19 
21-01-1824 

Kuiper A. J. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6084 720 

31-07-1822 

Kuiper A. Schoolonderwijzer is op de 9e Mei dezer jaar  overleden   te Follega heeft de schoolopziener een provisionele 

waarnemer aangesteld en wel Falkama H. R. ondermeester te Lemmer  jaar 1822 (2) 



6420 368 

13-08-1817 

Kuiper Albert Gerrit---- Dam vn Lammert Jans plaatsvervanger voor Kuiper Albert Gerrit wordt vermeld op een Nominative 

Lijst van het 1e Bat. Art. Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich 

tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2) 

6628 788-3 
16-06-1814 

Kuiper Albert staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde 
Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement 

voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde 

somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5) 

6253 28 blz.3 
04-01-1815 

Kuiper Anne Joh’s, 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) 

8375 716-3_1D 
22-07-1841 

Kuiper Antje Jacobs 21-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en 

transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

9725 Deel 2  

13-01-1888 

Kuiper B. Harlingen Kapitein op de Watergeus komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

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

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1888 (2) 

6382 20 nr. 261 
29-03-1814 

Kuiper Berend Annes 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) 

6018 46 

26-01-1817 

Kuiper Bernardus Johannes geb. Oldenzaal ca 21 jaar, Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt dan ook 

gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz.  jaar 1817 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Kuiper C. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 
in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Kuiper C. P. Amsterdam Batavia Kapitein op de  Zeemans Hoop (Harlingen ) , jaar 1840 

6622 2118 
20-12-1813 

Kuiper C. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: 
vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de 

Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3) 

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

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

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

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

8383 891/10 
09-09-1841 

Kuiper Dirk Klazes onderwerp:  Militie te Leiden  jaar 1841 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 35 
00-00-1869 

Kuiper Drieves Douwes, 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. 41 + 46  
00-00-1870 

Kuiper Drieves Douwes, 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 1870 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 54 

00-00-1872 

Kuiper Drieves Douwes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1872 (2) 

6031 102 

13-02-1818 

Kuiper Durk Durks---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het  Vredegeregt te Buitenpost de volgende 

personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?)  57 jaar en Kuiper 

Durk Durks 56 jaar oud , jaar 1818 (2) 

6031 96 
11-02-1818 

Kuiper Durk Durks---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het  Vredegeregt te Buitenpost de volgende 
personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?) en Kuiper Durk Durks 

56 jaar oud, jaar 1818 (2) 

6636  148 
11e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Kuiper Durk 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) 

8380 835-4 
05-07-1841 

Kuiper E. K. te Kortezwaag wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane 
Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5) 

7977 157-9 

13-02-1837 

Kuiper E. T---- Kraft J. de weduwe , wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen te 

betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836 te voldoen en zij heeft door de notaris 

Kuiper E. T. welke haar huis in de verkoop heeft  enz. Jaar 1837 (5) 

8375 716-3_1K 

22-07-1841 

Kuiper Egbert 01-12-1839 opgenomen gedeserteerd 29-06-1840 en wordt in het register Weezen van Vriesland en wordt 

vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging 
onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 

(7) 

3700 16-C 
03-02-1837 

Kuiper Egbert Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

3700 16-C 

03-02-1837 

Kuiper Egbert Jacobs, 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) 

6042 18 
11-01-1819 

Kuiper Elert Arjens hij is aangesteld als schoolonderwijzer in den 3den rang te Follega ook genoemd de Districts 
Schoolopziener Wielandt J. F. te Heerenveen  jaar 1819 (2) 

6043 80 

02-02-1819 

Kuiper Elert Arjens hij wordt benoemd tot Schoolonderwijzer te Follega jaar 1819 (1) 

6058 363 
23-05-1820 

Kuiper Esge 24 jaar te Sneek wonende , staan op een documet als candidaat voor de post van griffier bij het Vredegerecht te 
Sneek i.v.m. het overlijden van Jonge de M. J. jaar 1820 (2) 



6076 844 + 875 

02-11-1821 

Kuiper Esge---- Reneman Arnout Daniel  krijgt op zijn eigen verzoek eervol ontslag als griffier van het Vredegerecht te 

Lemmer, enz.  tevens een lijst van voorgestelde kandidaten voor deze functie, zoals Wieger van Eyck oud 26 jaar Commies 

Griffier bij den Regtbank te Sneek, Esge Kuiper oud 25 jaren klerk bij de notaris Noyon te Sneek en Stellingwerff  Broer 21 

jaar , klerk  bij mr. Haga B. procureur bij de rechtbank te Sneek document ondertekend door Attema A. E.  Officier bij de 
Regtbank te Sneek enz. jaar 1821 (6) 

8364 498/10, 6 

21-05-1841 

Kuiper Esgo Taco 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Kuiper Evert,  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) 

6080 283 
20-03-1822 

Kuiper Freek O. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) 
van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun 

kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6) 

6840 36-A  
blz. 50              

22-04-1824 

Kuiper Gerrit W. , 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) 

9186 10 
03-01-1918 

Kuiper Gerrit, 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 

6021 201, 1, 2, 3 
03-04-1817 

Kuiper H. G.  Kapitein op het verbrijzelde Tjalkchhip de Vrouw Catharina Vergaan op Ameland betreft de verkochte goederen 
die geborgen zijn enz. jaar 1817 (3) 

6100 1210 

29-11-1823 

Kuiper H. H. weduwe van Jong de Wlm. K. J. † , hij is overleden 30 oktober Onderwerp een storting van de Belasting enz. (een 

handgeschreven brief met de handtekening van haar. enz. jaar 1823 (1) 

8364 499-10- 
7 - 8 

23-07-1840 

Kuiper H. is  vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren zijn 
opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) 

samen met Okkes Mr. S.   deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22) 

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 9  

Kuiper H. S., Buiten Beroep,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 

Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  
aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6017 775 en 776 

27-12-1816 

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

3701 1-C 
blz. 2 

01-03-1839 

Kuiper Hans Jans te Doniawerstal, 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) 

9187 1114 

07-08-1918 

Kuiper Hans, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6633 1351 
31-10-1814 

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

Doopsgezinde Gemeente te IJlst oud 76 jaar van gewalten en Verbale enz. welke aan zijn huis en persoon zouden zijn geschied 

in de Kermis in de nacht van de 29e op de 30e  door een zekere Kuiper Harmen Tuinierknegt in gezelschap van Carolus Jelle 
(de jonge) en Faber Okke Sjoerds beide vrolijke knapen en zij de glazen van zijn huis en riepen leuzen die ook in de jare 1787 

hier geroepen werden enz. jaar 1814 (2) 

6636 121 

01-02-1815 

Kuiper Harmen---- Kate ten Pieter  President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende  de verregaande ongeregeldheden  door zeer kwade personen  bedreigd werden enz. zoals Faber Okke 
Sjoerds  Sergeant bij de Landstorm in de herberg de Stads Dienaar een slag toegebracht deze beledigde is Boer de Bokke Uiltje 

arbeider bij de heer rengers, en glazen ingeslagen bij Teerns van Jelle Sipkes en laatstleden zondag door  Faber Okke Sjoerds 

en Carolus Jelle Jelles (de Jonge) Fourier bij de Landstorm  beschuldigd (ieder) een meisje geweldig geschonden of verkracht 
te hebben  verder genoemd de personen die alhier doorgaand last heeft zijn Kuiper Harmen Corporaal,  Faber Okke Sjoerds ,  

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

9187 1644 
06-11-1918 

Kuiper Harmen, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6047 379 

03-06-1819 

Kuiper Hendrik  R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6082 443 
01-05-1822 

Kuiper Hendrik hij is borg voor; Smit Sjitte Wybes te Koudum Hij pacht  land  op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente 
Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement 

laatste verpachting enz. jaar 1822 (3) 

6013 401-c 

09-07-1816  

Kuiper hendrik Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten, Tractement    

tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

5986 287-C 

Lijst 2 

16-04-1814 

Kuiper Hendrik hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek 

met derzelve onbetaalde  tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 

1814 (5) 

8257  69/20, 3 
nummer 23 

20-01-1840 

Kuiper Hendrik Jakobs 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Kuiper Hendrik R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 
meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6242 90 

04-02-1814 

Kuiper Hendrik 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) 

6257 410-10 

28-04-1815 

Kuiper 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) 

9185 1312 

05-10-1917 

Kuiper Hendrik,  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 1917 (5) 

9187 735 
07-06-1918 

Kuiper Hendrik, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6020 136 

03-03-1817 

Kuiper Hidde Izaaks hij en zijn huis  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de 

binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Wonseradeel 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) 

6652 228 

24-05-1816 

Kuiper Hillebrand Geerts Vergaan 23-05-1816 op Bornrif  Ameland Schipper op het verbrijzelde schip Catharina 

3701 15-C 

09-02-1839 

Kuiper Hiltje Klases, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1839 (11) 

3700 15-C 

nrs 1 - 8 

04-02-1837 

Kuiper Hiltje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

8257  69/20, 2 
nummer 92 

20-01-1840 

Kuiper Hnedriks Jans 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Kuiper Hotze H.  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 

Kuiper Hotze, 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 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Kuiper Ids Idzes, 103 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) 

6255 265-7 
13-03-1815 

Kuiper Idtz , 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) 

6628 732 + 790 

19-05-1814 

Kuiper IJbbe Ruurds---- Bovenkamp A. L. Schout van de Gemeente Noordwolde retouneerd een request van de Diaconen van 

Peperga en Blesdijke en berichten die van Elsloo gelijk meede hier bij te doen met 6 extracten van de Jaaren 1787-17881789-
1790-1791-1792 betrekkelijk de verpligting der Alimentatie van Heeroma Trijntjen reeds in de jaren 1812 en 1813 zich uit 

hoofde van inwoning aan de Diaconen van Elsloo enz. maar telkens afgewezen is. En dat zij verklaard nadat haar man Hanover 

Jakob Jans uit “S Lands Dienst ontzet zijnde met haar ongeveer veertien jaren  onafgebroken te Elsloo heeft gewoond enz.  er 
staan handtekeningen onder deze documenten van de Schout voornoemd, van  Kuiper IJbbe Ruurds Armevoogd, Schultingen 

Roelof Gerrits, Vries de Sipke Gjolts en Brouwer G. L. Griffier enz. Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop  jaar 

1814 (16) 

6627 628 

02-05-1814 

Kuiper IJbbe Ruurds ondertekend een brief aan den Gouverneur van Vriesland om te dienen van berigt op het request van de 

Diaconen van de Hervormde Gemeente van Peperga en Blesdijke dat zij in de administratie geen kennis dragen van de persoon 

Heroma Trijntje, dat zij onbetwist van hare woninge en dat zij wel gehoord hebben dat zij is getrouwd geweest met eene  
Hanover Jacob in leven Landchercher en zij hebben wel gehoord dat deze ook wel te Elsloo is geposteerd enz. jaar 1814 (2) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.3>> 
27-08-1839 

Kuiper J. de weduwe te Molkwerum 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) 

8211 988-3, 43 26-

09-1839 

Kuiper J. Ds. te IJlst wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad IJlst ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8257  69/20, 1 

nummer 65 

20-01-1840 

Kuiper J. Jaitze 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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Kuiper J. K. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

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

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

8280  517-11, 45  
19-05-1840 

Kuiper J. 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) 

8280 526-1, 42 

22-05-1840 

Kuiper J. te IJlst als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad IJlst zijn 

ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 
Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 



8386 949/43 

20-09-1841 

Kuiper J. te IJlst wordt vermeld op; Staat of aanwijzing der bij den plaatselijke  Ontvanger der Stad IJlst ingekomend duplicaat  

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

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Kuiper Jacob Durks, 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) 

6836 17-A 

05-03-1824 

Kuiper Jacob Everts betreft een huisje te Nijehaske no. 133, Is nog grondbelasting verschuldigd aan de gemeente Haske jaar 

1824 (4) 

6383 62 
02-04-1814 

Kuiper Jacob J. te Joure, 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 

6282 737-4 

07-07-1817 

Kuiper Jacob L., Kuiper  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) 

3700 15-B 
nrs. 11 - 20 

03-02-1836 

Kuiper Jacob Popkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Kuiper Jacob R., 148 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) 

3700 16-C 

03-02-1837 

Kuiper Jacoba Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Kuiper Jacobus F., 260 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) 

6851 10-A 

17-08-1824 

Kuiper Jan Christiaans ----Tjeerds Trijntje verzoekt kwijtschelding van de boete die zij heeft gekregen wegens het niet op tijd 

afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Kuiper Jan Christiaans overleden te 

Augustinusga 16-04-1822 jaar 1824 (2) 

6865 1-C no. 60 

24-01-1825 

Kuiper Jan Cornelis Haga,---- Coens Andries Philippus , plaatsvervanger voor Kuiper Jan Cornelis Haga, 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) 

6636  148 

11e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Kuiper Jan Dirks de zoon van Kuiper Durk 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) 

6632 1276  

2e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Kuiper Jan Folkerts, 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) 

8257  69/20, 2 
nr. 156 

20-01-1840 

Kuiper Jan Hendriks 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) 

6383 61 
02-04-1814 

Kuiper Jan Jacobs, te Joure, 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) 

6385 135 
06-07-1814 

Kuiper Jan Liepes te Bergum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

9725 Deel 2  

Blz.12 

00-00-1877 

Kuiper Jan naar Sundewall, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register 

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

Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.12 

00-00-1877 

Kuiper Jan naar Sundwall, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register 

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

Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2) 

6281 583- 6 
05-06-1817 

Kuiper Jan Pieter, Kuiper van beroep, 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) 

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

Kuiper Jan 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) 

6271 586-4 

01-07-1816 

Kuiper Jan Willems 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) 

6284 1099 blz. 3   

31-10-1817 

Kuiper Jan Willems, 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) 



9725 Deel 2  

Blz.4 

00-00-1876 

Kuiper Jan, Riga, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de 

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

Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.6 

00-00-1876 

Kuiper Jan, Soderham, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van 
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of 

Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.10 
00-00-1877 

Kuiper Jan, Zeemilitie   en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 75 
00-00-1875 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 
1875 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 77 
00-00-1875 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  5 kolommen info. jaar 1875 
(2) 

8375 716-3_1D 

22-07-1841 

Kuiper Jantje Jacobs 21-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en 
transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

3700 15-B 

nrs. 11 - 20 
03-02-1836 

Kuiper Jantje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

9186 548 

04-05-1918 

Kuiper Jantje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6250 983 
15-10-1814 

Kuiper Jetze Alberts Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 
1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11) 

3622 A-10, 2 

blz. 1 

register 9170 
15-03-1873 

Kuiper Jitske Durks vrouw van Sijtsma G. R. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 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. 1 
register 9170 

15-03-1873 

Kuiper Jitske Durks vrouw van Sijtsma G. R. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 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. 1 
24-03-1868 

Kuiper Jitske Durks vrouw van Sijtsma G. R. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 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. 1 

register 9168 

22-02-1873 

Kuiper Jitske Durks vrouw van Sijtsma G. R. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 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) 

6631  1114 

1e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Kuiper Joh. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat 

ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6078 95-9 

25-01-1822 

Kuiper Johannes Klazes † Hij staat in een document als † zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang  

Hardegarijp enz. enz. jaar 1822 (2) 

6627 680 
11-05-1814   

Kuiper Johannes Klazes ----Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) Predikant in de Hervormde gemeente van Garijp, Eernewoude 
en Suameer hij ondertekend een document als berigt op het request van de leden van de Hervormde Gemeente te Suameeren 

met name Boer de Albert Jelmes, Kuiper Johannes Klazen en Hiddema Johannes Hedzers (en als bijlage een brief van de 

Schout Haisma J. van Bergum door hem ondertekend waarin vermeld dat het de Gereformeerde gemeente is.) het betreft 
achterstallig Tractement enz. jaar 1814 (4) 

6243 191-24? 

06-03-1814 

Kuiper Kl. 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) 

8285 615-2, 24 

19-06-1840 

Kuiper L. & Co. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 
Lemsterland  in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 

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

8285 615-2, 42-2 

19-06-1840 

Kuiper L. & Co. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 

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

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

6424 584 
02-12-1817 

Kuiper L. 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a 

Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

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

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Kuiper L. en Comp te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 

Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5) 



6661 126 blz. 4 

26-02-1817 

Kuiper Lammert Oedzes Mr. Kuiper, 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 van P. (Petrus) als gewezen predikant 

verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier 

(8) 

6044 206 

31-03-1819 

Kuiper Lourens Syb,  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) 

6629  869 
20-05-1814 

Kuiper Marten Jans Handgeschreven brief met handtekening, Jaar 1814  

6383 64 

02-04-1814 

Kuiper Melle W. 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 

9180 264 

06-02-1915 

Kuiper Nicolaas,  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 1198 
05-08-1916 

Kuiper Nicolaas, 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 2  

02-08-1894 

Kuiper P. Harlingen Kapitein op de Mercurius 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 1894 (2) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Kuiper P. Klaases, 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 2 
06-02-1824 

Kuiper P. te Alkmaar, 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. 2 
06-02-1824 

Kuiper P. te Alkmaar, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 1 
blz. 8 

16-01-1822 

Kuiper P. te Alkmaar, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen 

provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 

1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 

11 
16-01-1822 

Kuiper P. te Alkmaar, 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) 

6253 24 
07-01-1815 

Kuiper Pieter Abels  ---- Vriese de Atze Sijtzes de weduwe , antwoord op haar request van de municipale raad met meerderheid 
van stemmen die  vind   dat zij niet onbillijk is aangeslagen enz.  en Vrieze de Halbe Atzes dat zijn aanslag 10 guldens 

verminderd kan worden en van Kuiper Pieter Abels  een somma van 8 guldens enz. enz. jaar 1815 (1) 

6253 62 
16-01-1815 

Kuiper Pieter Abels,  Volgens een afschrift van het berigtende Consideratien op de bij mijne enz. enz. request  van enz. met de  
beslissing  jaar 1815  (2) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Kuiper Pieter Roelfs 120 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) 

6383 78        

23-04-1814 

Kuiper Pieter Sjoerds 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) 

6423 541D 

17-10-1817 

Kuiper Pieter Tijssen Kapitein op het Schip (naam niet vermeld) 20 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door 

Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan 

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

9725 Deel I   

Blz. 36 
00-00-1869 

Kuiper Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 
jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 38 
00-00-1869 

Kuiper Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 
jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 42 

00-00-1870 

Kuiper Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1870 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 43 

00-00-1870 

Kuiper Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1870 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 44 

00-00-1870 

Kuiper Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1870 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 49 

00-00-1871 

Kuiper Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 
tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 

jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 50 
00-00-1871 

Kuiper Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 
jaar 1871 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 55 
00-00-1872 

Kuiper Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 
jaar 1872 (2) 

8356 311-5 

30-03-1841 

Kuiper R. A. te Workum wegens de twee vrouwelijke dienstboden  die in zijn onlangs behandeld rekwesrt de reden is voor het 

volle dienstjaar van 1840 en 1841 personele belasting te enz. jaar 1841 (3) 

8364 498-13 
21-05-1841 

Kuiper R. A. wonende te Workum strekkende ter bekoming van personele belasting voor 1840/41 en vrijdom van de belasting 
die belasting enz. jaar 1841 (3) 

8280 517-11,  

34-35, 37 
19-05-1840 

Kuiper R. D. te Akkrum wordt vermeld als schatter in de Gemeente Oldeboorn 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  77/4, 1 
22-01-1840 

Kuiper R. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Sneek wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen enz. jaar 
1840 (4) 

8257  69/20, 2 

nr. 104 
20-01-1840 

Kuiper Remmelt Hend’us  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) 

6836 16-A 

08-03-1824 

Kuiper Rienk Johannes, te Drachten, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   

jaar 1824 (3) 

6858 13-A 

09-11-1824 

Kuiper Rienk Obbes onderwerp een kwitantie van onkosten jaar 1824 (2) 

6625 391 

13-03-1814 

Kuiper Rinse Douwes hij schrijft en ondertekend een brief  namens de Diaconen van de Gecombineerde gemeente van Akkrum 

en Terhorne betreffende de Koop conditiën van de Huizen nr. 47 en 15 te Terhorne enz. jaar 1814 (2) 

6841 7-A 

01-05-1824 

Kuiper Rinze Pieters te Burum. Onderwerp achterstalligge belasting verschuldigd en beslaglegging jaar 1824 (1) 

9465 Deel 2, 115 

31-10-1866 

Kuiper Ruurd te Makkum, Beurt en Veerdienst van Makkum op Workum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)      

8280  517-11, 42 

19-05-1840 

Kuiper S. 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 Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Kuiper S. 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 van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Kuiper S. M. te Oldeboorn 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) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Kuiper S. te Akkrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

6039 753 

10-10-1818 

Kuiper Schonegevel P.  zijn benoeming en  beediging tot griffier bij het vredegerecht  te Dokkum  i.p.v. Slooten van A  enz. 

jaar 1818 (2) 

6408 304 

23-08-1816 

Kuiper Schonegevel Pieter---- Klaver H. F. 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) 

6399 779A 

13-09-1815 

Kuiper Schonegevel Pieter lid der Schutterij van Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij zich 

in de onaangename  noodzakelijkheid bevind uwer exelentie bescherming in te roepen tegen de willekeurige handelwijs van de 

Krijgsraad enz. jaar 1815 (2) 

6408 290 

06-08-1816 

Kuiper Schonegevel Pieter tot 2e Luitenant voorgedragen en de Minister van Binnenlandsche zaken wil een onderzoek of hij 

samen met de andere voorgedragene personen overeenkomstig het gemeld besluit tot de vacerende Charges gerechtigd zijn enz. 

jaar 1816 (4) 

8350 175/27-20 

21-02-1841 

Kuiper Schonegraaf wordt vermeld als lid 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) 

6830 18-A blz. 44 
21-01-1824 

Kuiper Siebren J. te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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



3622 I Stuk 1  

18-01-1817 

Kuiper Sieppe Jans  ---- Oedses Antje weduwe van Zuidema Albert Hendriks, Kasteleinske te Suameer, ten hare huize op 

vordering van Hettema Walter Douwes rentenier te Suameer is door Meester Beuckens Braunius Paulus Marinus Openbaar 

Notaris te Bergum de gedane aankondigingen van een veiling enz. enz.  van een Huizinge, Schuure, Hovinge met bomen aan 

den Ouden Dam te Suameer hebbende Kuiper Sieppe Jans  ten oosten Zandstra Jan Jacobs en Elzinga Klaas Sjoukes ten zuiden 
en de vaart ten westen en de gehele steeg ten noorden is verhuurd aan Meulen van der Wybe Pieters enz. jaar 1817 (9) 

6242 90 

04-02-1814 

Kuiper 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) 

6628 788-4 

16-06-1814 

Kuiper Thomas staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der 

Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig 
tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan 

bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5) 

8285 625-3 
22-06-1840 

Kuiper Trijn Douwes---- Schotanus P. E. Notaris te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief betrefende Kuiper Trijn 
Douwes, het betreft de aangifte van een Memorie van Successie welke door de belanghebbende zijn vertekend maar dat Prins 

Jeije mede belanghebbende Soldaat bij de 3e Comp.,  1e Batt. der 7e Afd. Nationale Militie in garnizoen te ’s Hertogenbosch 

welke met verlof afwezig geweest zijnde het bewijs van inlevering niet heeft ontvangen enz.  en daardoor de termijn van 
inlevering is vervallen en de anderen in de boetes zijn gevallen enz. deze zijn Boerman Sijmon Veerschipper te Nieuwendam, 

Lammerts Anne Sijtus te Amsterdam en Malsen van Wiggert te Amsterdam enz. jaar 1840 (5) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Kuiper Ubbe Traves? 462 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) 

6383 63 
02-04-1814 

Kuiper W. J. 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 

8280 517-11,  
34-35, 37 

19-05-1840 

Kuiper W. K. 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) 

6855 35-A 

02-10-1824 

Kuiper Willem D te Buitenpost Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde aangifte van zijn Paard jaar 1824 (4) 

6407 190A 
29-04-1816 

Kuiper Willem staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd 
Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12) 

9414 3 

14-12-1915 

Kuiper Wopke Leeuwarden Hulpbruchwachter ldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente Leeuwarden 

zijn akte van aanstelling enz. jaar 1915 (1) 

5664 274-a 

24 

28-02-1918 

Kuiper Wopke Oosterzee Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162 
24 

27-02-1917 

Kuiper Wopke Oosterzee Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

9181 

 

2154 

11-12-1915 

Kuiper Wopke----Kars Jan Wanders, Kuiper Wopke en Kamstra Age allen hulpbrugwachters benoemd tot onbezoldigd 

veldwachterm, met hun persoonsgegevens,  jaar 1915 (3) 

6636  148 

13e  blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Kuiper Ybe Ruurds Gecommetteerde van de Kerkraad  zijn handtekening staat onder het document;  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) 

3700 16-C 

03-02-1837 

Kuiper Yke Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Kuiper Ytsen Feddes, 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) 

3701 25-C 
07-02-1839 

Kuiper Ytzen, 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) 

4635 A-1, 61 
16-05-1895 

Kuiper(s)  ReinderMakkum Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens 
het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

8342  29/5 

07-01-1841 

Kuiper,  Dossier betreft Hendrik Johannes Kuiper, Veenman te Bakkeveen ter zake van niet aangeven belasting met  

handtekening , jaar 1841 (12) 

8300   922/15 
16-09-1840 

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

Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  

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

6840 36-A  

blz. 47 

22-04-1824 

Kuipers  ?lle T. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, 
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8033 1276-15 

27-06-1838 

Kuipers  Harm Lubbers, Kanonnier Bataillon vrijwillige Artilleristen * 02-09-1810 Leens,  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) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Kuipers  K. R. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de De Hoop Onderwerp: Stukken betreffende de invoering 

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

5672 45 

18-06-1891 

Kuipers  K. R. te Akkrum vermeld met zijn Boot de “De Hoop ” op een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland 

verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de 

Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

5672 116 

26-03-1896 

Kuipers  K. R. te Akkrum, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “De Hoop I “ met het 

reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1) 

5672 82 

23-05-1894 

Kuipers  K. te Akkrum, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad IJlst “ met het 

reglement enz. jaar 1894 (1) 

9487 728 1e afd. 

05-06-1918 

Kuipers  W. te Enschede Solliciteerd naar de functie van Veldwachter  te Doniawerstal , jaar 1918 (1) 

6383 97     
23-04-1814 

Kuipers [Werkhoven A. geboren Kuipers] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij 
vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire 

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

26) 

5711 3 
28-08-1902 

Kuipers ….?  Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen 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) 

9725 Deel 2  
11-08-1890 

Kuipers ….? Ameland Kapitein op de Oostzee Packet 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 1890  (2) 

9725 Deel 2  

30-09-1890 

Kuipers ….? Ameland Kapitein op de Oostzee Packet 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 1890  (2) 

6642 669 

03-08-1815 

Kuipers ….? Apothecar---- Bolman J?. gecommitterde van de Kerekenraad der Hervormden te Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij o.a. 6 jaren als Buitenvoogd hadde gedragen enz. en hij de post van 
diaken niet zoude kunnen waarnemen en voor deze\ post hebben al bedankt de Hr. Apothecar Kuipers ….? ,Hamstra….?, 

Berghuis Krak en Haan de F. enz. jaar  1815 (3) 

9725 Deel 2  

21-08-1891 

Kuipers ….? Harlingen Kapitein komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan 

nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-
1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1891  (2) 

9725 Deel 2  

06-04-1892 

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

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 
besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892  (2) 

9725 Deel 2  

20-04-1885 

Kuipers ….? Opsterland Kapitein op de Onderneming komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 
besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1885  (2) 

8285 615-2, 36,1 

19-06-1840 

Kuipers A te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door 
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8384 916/6 

16-09-1841 

Kuipers A.  P. H. hij is eervol ontslagen van zijn functie als lid van de commissie Geneeskundig onderzoek in zijn plaats is 

benoemd  Kuipers A. P. H. Apotheker te Leeuwarden  enz. jaar 1841 (1) 

8257  69/20, 1 
nummer 35 

20-01-1840 

Kuipers A. 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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

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

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

Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele 
Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8280 526-1, 36,1 

22-05-1840 

Kuipers A. J. te  Tietjerksteradeel 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 Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Kuipers A. J. te Bergum 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 Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Kuipers A. J. te Bergum 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 Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 36,1 

19-06-1840 

Kuipers A. J. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door 
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 36,1 

19-06-1840 

Kuipers A. J. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door 

wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 



8199 729/5, 290 

Bladzijde 6-v 

17-07-1839 

Kuipers A. J. te Hijum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8280 526-1, 36,2 
22-05-1840 

Kuipers A. J. te Tietjerksteradeel 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 Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8384 916/6 
16-09-1841 

Kuipers A. P. H.----- Kuipers A.  P. H. hij is eervol ontslagen van zijn functie als lid van de commissie Geneeskundig 
onderzoek in zijn plaats is benoemd  Kuipers A. P. H. Apotheker te Leeuwarden  enz. jaar 1841 (1) 

8308 1070-8 

64-106 
28-10-1840 

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

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

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 10>> 

27-08-1839 

Kuipers A. S. te Oosthem 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 949/36 
20-09-1841 

Kuipers A. te Bergeum,  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) 

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Kuipers A. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Kuipers A. te Bergum 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 Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Kuipers A. te Bergum 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 Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Kuipers A. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door 
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Kuipers A. te Bergum,  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) 

6840 36-A  
blz. 50              

22-04-1824 

Kuipers Abram T. Visser van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 
een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

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

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

8354 277/14 

00-00-1841 

Kuipers Age Pieters Kuiper en Doodkistmaker te Oosterende Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht 

voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (19) 

6633  1451 
19-11-1814 

Kuipers Aijze Hendriks---- Bottenga Sybe Hendriks wonende onder den Dorpe Ferwert wordt vermeld in een brief van de 
Armvoogden van den Dorpe Engwierum dat hij is verscheidene jaren gelimiteerd is geworden door den Dorpe Ferwert enz. en 

hebben hem geweigerd enz. verder  een brief ondertekend door de Armvoogd   Kupers A. H. geadresseerd aan Bottenga Sybe 

Hendriks en een brief dat de Deurwaarder Vries de Sijtze Gaeles op verzoeke van  Seecoma Jan Geerts en Plantinga Hendrik 
Sjoeks in qlt als Armvoogden  van Engwierum en Geïnsinueerd  aan Kuipers Aijze Hendriks Koopman , Zijlstra Pieter Jaspers  

Huisman en Vellinga Folkert Andries  Mr. Wagenmaker alle wonende te Ferwerd in qlt als arm voogden van Dorpe Ferwert 

betreffende  Bottenga Sybe Hendriksenz.  jaar 1814 (6) 

6063 723 en 730 
16-10-1820 

Kuipers Aise Hendriks 33 jaar,  hij wordt voorgedragen voor de post als plaatsvervanger bij het Vredegerecht  kanton Hallum 
wegens de benoeming van de heer Bosch Douwe Lieuwes , als Vrederechter te Hallum enz. jaar 1820 (4) 

6624 206 

26-01-1814 

Kuipers Aise Hendriks---- Crol D. Schout van de Gemeente Ferwerd ondertekend een document dat de Heer Bos Evert 

vanwege zijn hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Kuipers A. H. (Aise 
Hendriks) voorheen Adjunct Maire van Ferwerd en als Secretaris Albarda Jan  voorheen Secretaris bij de Maire dezer 

Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6385 142 

06-07-1814 

Kuipers Aise Hendriks te Ferwerd 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. 2        

23-12-1822 

Kuipers Aise Hendriks te Ferwerd Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

8359 377/28, 10 

19-04-1841 

Kuipers Aise Hendriks wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten 
betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding 

van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

6401 
 

859-1+10 
10-10-1815 

Kuipers Aitze Hendriks staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 

Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) 

Dossier (15) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Kuipers Akke J., 371 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 

Vrouwen 

Kuipers Akke J., 54 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 



Huis van 

Justitie 

26-03-1824 

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) 

8225  1245-8a     
1-10 

07-12-1839 

Kuipers Akke Jans, 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) 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Kuipers Albert 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) 

3622 H. 
Stuk 5 en 10 

t/m 17 

26-10-1868 

Kuipers Albert Jans hij is pachter geworden aan de Draaibrug over het Dokkumer Grootdiep in den Buitendijksterweg enz. 
onder borgstelling van Buwalda Anne K. en Weide van der Albert Durks ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en 

de tarieven enz. jaar 1868 (30) 

6277 30-8 

09-01-1817 

Kuipers Albert 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Kuipers Alberts, 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) 

9187 1114 
07-08-1918 

Kuipers Alida Vronica, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 206 
00-00-1899 

Kuipers Ambrosius , 1e Regiment Infanterie gaat naar Engeland, 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 1899 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 188 

00-00-1898 

Kuipers Ambrosius, 1e Regiment Infanterie, , hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 189 
00-00-1898 

Kuipers Ambrosius, 1e Regiment Infanterie, gaat naar Frankrijk, 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 190 

00-00-1899 

Kuipers Ambrosius, 1e Regiment Infanterie, gaat naarde Middelandsche Zee, 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 

9189 1319 
08-11-1919 

Kuipers Andries geb. 28-07-1858 Welsrijp woont aldaar, wegwerker aangesteld als   Veldwachter jaar 1919 (3) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Kuipers Andries Klazer Geb. Gorredijk, laatst gewoond hebbende te Gorredijk. Flankeur10-1-1837 Overleden te 

Koempoelang, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

3700 15-B 

nrs. 11 - 20 

03-02-1836 

Kuipers Antje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

6711 232 
00-00-1822 

Kuipers Antoni----Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van Franeker, 
(verkorte inhoud) die verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is overleden en 

Jacoba Kune gehuwd met Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers wonende te 

Leiden, Pieter Kune  uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. jaar 1822 (1) 

8280 517-11, 19 

19-05-1840 

Kuipers Attje wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Minnertsga Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) 
totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6424 609 

10-12-1817 

Kuipers Auke 19 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 

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

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

8224 1229-6 

02-12-1839 

Kuipers B. L. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens 

wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en 
Militaire Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2) 

5664 162, 18 

27-02-1917 

Kuipers Bauke Oosterend Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 18 
28-02-1918 

Kuipers Bauke Oosterend Schip de Onderneming,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6278 195-6 

20-02-1817 

Kuipers Bauke, Kuiper 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) 

9187 890 

04-07-1918 

Kuipers Bauke,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Kuipers Berend, 78 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) 



6240 1079-a 

29-11-1813  

Kuipers C. .---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  Ruitinga 

W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten terugdraaien 

zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. dit document 

is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer Maire Vergaderd 
ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13) 

6070 424-17        

25-05-1821 

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

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

6070 424-17        

25-05-1821 

Kuipers C. 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) 

6243 185 

02-03-1814 

Kuipers C. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2 

huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11) 

6243 256 
28-03-1814 

Kuipers C. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5) 

6628 811 

08-05-1814 

Kuipers C. 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) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 10, 

12, 14 

Kuipers C. te Boxum 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 (19) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke 
beesten in Vriesland (47) 

6669 415-a 

22-10-1817 

Kuipers Christoffel 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) 

6646  957 lijst 1 

20-12-1815 

Kuipers Christoffel 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) 

6622 2143-E 
31-12-1813 

Kuipers Christoffel, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President 
Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk 

besluit  enz. jaar 1813 (2) 

6039 767 
14-10-1818 

Kuipers Cornelis , hij is benomd als Schoolonderwijzer te Koudum,, ook genoemd de schoolopziener Visser H. W. C. A. te 
IJsbrechtum  jaar 1818 (3) 

6053 961 

27-12-1819 

Kuipers Cornelis gepensioneerd soldaat , ingeschreven in het Grootboek van Militaire pensioenen jaar 1819 (1) 

6623 207 
31-10-1813 

Kuipers Cornelis 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) 

6388 51           08-
10-1814 

Kuipers Cornelis---- Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt.  Maar daarvoor afgekeurd in 
zijn plaats  gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot Kapitein, Kuipers Hedde Yzaks, 

Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e Comp. 8e batt. Andrae G. 2e Luitenant 

heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3) 

9180 420 
05-03-1915 

Kuipers Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6040 824 

11-11-1818 

Kuipers Cornelis, hij is finaal benoemd tot Schoolonderwijzer te Koudum op 19 oktober 1818 en heeft heden op 9 november 

zijn functie aanvaard enz. jaar 1818 (1) 

8354 277/14 
00-00-1841 

Kuipers Cornelis, Kuiper te Rien Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een 
handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (17) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kuipers Cornelus 212 Steenwijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6071 487 

19-06-1821 

Kuipers D. D. Hij staat vermeld op de Betaalrol behoorende tot de Ordonnnantie d.d. 23 mei 1821 no. 3244 groot fl. 448.85, 

Jaar 1821 (3) 

6383 89      

23-04-1814 

Kuipers D. D. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Kuipers D. Durks 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) 

8386 949/11 
20-09-1841 

Kuipers D. P.  te Hogebeintum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen 
dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 

8211 988-3, 1 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Kuipers D. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

(132)  

8211 988-3, 23 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Kuipers de weduwe te Makkum te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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



8285 615-2, 41-2 

19-06-1840 

Kuipers de weduwe te Makkum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad 

Workum in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan 

wie het is verzonden 

6071 487 + A 

19-06-1821 

Kuipers Dirk Dirks  ---- 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) 

9187 1784 + 1831 

04-12-1918 

Kuipers Dirk Jr. te Buitenpostdoor overlijden van Bakker P. S. te Buitenpost wordt hij benoemd en  zijn aanstelling als lid der 

zetters der belastingen te Achtkarspelen,  een   handgeschreven brief met zijn handtekening  Hij neemt de benoemd als lid der 
zetters der belastingen aan    jaar 1918 (7) 

8381 841/10-A 

26-08-1841 

Kuipers Dirk Klazes, Een staat van Miliciens dienende  in het Bataillon Transporttrein,  waarin vermeld de namen van soldaten 

die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

8261  127/27, 162 

04-02-1840 

Kuipers Dirk Kornelis, te Kollumerland Joh. Klazes Land , Dirk Kornelis Kuipers  en de weduwe Kornelis Dirks Kuipers 

betreft Onteigening beide te Achtkarspelen, jaar 1840 

6830 18-A blz. 26 

21-01-1824 

Kuipers Dontje 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) 

6628 788-3 
16-06-1814 

Kuipers Douwe Oebles staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der 
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig 

tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan 

bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5) 

6045 291-a en f 
28-04-1819 

Kuipers Durk Durks, 57 jaar , Gemeenteraardslid te Buitenpost , hij is voorgedragen voor de post van plaatsvervangend 
Vrederechter kanton Buitenpost wegens het overlijden van Kloosterman Bindert Jacobs  jaar 1819 (4) 

6383 89      

23-04-1814 

Kuipers E. D. de weduwe 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) 

8280 514-9 

19-05-1840 

Kuipers E. L. van beroep Arbeider te Holwerd zijn  huis is den afgelopen winter in het openbaar verkocht en datb hij thans 

zwarigheid schijnt te maken enz. jaar 140 (4) 

6843 20-A 
Bladzijde 9 

21-05-1824 

Kuipers E. R. Bakker,  Lijst van Koopcontracten in de Gemeente Beetsterzwaag  en gedane verkoopingen van woningen en 
gebouwen en het bedrag van den koopprijs in kooppenningen, en in bezwaren en lasten, à 5 percent tot kapitaal gebragt, 

volgens artikel 11 van het reglement, dato 27 October 1823 met vermelding van soort woning het huisnummer, jaar van 

aankoop enz. jaar 1824 (9) dossier (16) 

6418 248-A  
 4e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Kuipers Eegens?  te Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e 

afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen 

enz. jaar 1817 (3) 

9182 441 

08-03-1916 

Kuipers Eelke,  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) 

8361 434/6 sectie 
B, E, F. 

04-05-1841 

Kuipers Eesge Taco te Bolsward staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende 
de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen 

voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke 

zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10) 

6076 884 
14-11-1821 

Kuipers Engel Jettzes---- Meer van der Arjen Jans van beroep Boer en Kuijper Engele Idtzes (tekend als Engel Jettzes Kuipers) 
van beroep Boerenknegt beide wonende te Molkwerum welke bij de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 

verklaarden dat zij in de morgen van dinsdag de 6e november deses jaars aan het strand teen de palen in Zee niet ver benoorden 

de Zeesluis van Molkwerum vol water hadden zien drijven en daarna geborgen een sloepje en thans zonder water liggende voor 
de huizingen o. 144 te Molkwerum door den eerstgenoemde bewoond enz. jaar 1821 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Kuipers Esger 602 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) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Kuipers Ettje, 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) 

9187 735 

07-06-1918 

Kuipers Folkerdina, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

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

6282 737-21 

07-07-1817 

Kuipers Freerk J., Bakker te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6840 36-A  

blz. 35 
22-04-1824 

Kuipers Freerk O. Kuiper  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. 50              

22-04-1824 

Kuipers Freerk S. Bakker van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 
een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

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

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



8386 949/25 

20-09-1841 

Kuipers G. A. te  Boksum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_25b 
20-07-1841 

Kuipers G. A. te Boksum 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) 

6390 38 
20-09-1814 

Kuipers G. F. 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) 

5666 Jaar 1882 akte 
17 

Kuipers G. R.---- 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) 

6840 36-A  

blz. 16 

22-04-1824 

Kuipers G. Slager 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) 

6625  339 

05-03-1814 

Kuipers G. wordt vermeld in een document  van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de Heeren 

Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2) 

6631  1114 
3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Kuipers Gatse hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt 

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

6631  1114 
13e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Kuipers Gatse, Brood 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Kuipers Geert Hend’ks 24 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel 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 

Kuipers Geert Hendrik 520 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) 

6285 1247- 24 

18-12-1817 

Kuipers Geert Sybes,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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Kuipers Gjalt Johannes, 352 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) 

6836 2-A 

09-03-1824 

Kuipers Grietje Hettes te Pingjum---- Meer van der S. Baukes te Makkum, Kuiper Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers Tietje 

Klazes te Witmarsum, Kuipers Jan Hettes te Witmarsum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarsum,  Kuipers Grietje Hettes te 
Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te te Witmarsum, Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp,   verzoeken om een kwijtschelding van 1600 

gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824 (5) 

6833 11-A 
09-02-1824 

Kuipers Grietje Hettes te Pingjum,---- Meer van der Sybren Baukes te Makkum, Onderwerp een memorie van aangifte en een 
vrijstelling wordt een bedrag van 1600 gulden in genoemd, verder komen voor; Kuipers Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers 

Tietje Klazes teWitmarssum,Kuipers Jan Hettes te Witmarssum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarssum, Kuipers Grietje hettes 

te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te Witmarssum,  Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp, betreffende de nalatenschap van  Kuipers 
Tjepke Jans  Jaar 1824  (2) 

6832 15-A 

00-00-1824 

Kuipers Grietje Hettes, te Pingjum, -----Verzoeken vrijstelling van  de door hen verbeurde boete van fl. 1600.-  als erfgenamen 

van Tjepke Jans Kuyper overleden te Witmarsum 10 Januari 1823 en dat de gezamelijke zuivere saldo van de nalatenschap 

bedraagd fl. 916.91 , worden genoemd, Meer Sybren Baukes,  Kuipers Jan Klazes Kuipers Tietje Klazes,  Kuipers Jan Hettes,  
Kuipers Grietje Hettes,  Kuipers Ruurd Sikkes,  Kuipers Jan Sikkes,  jaar 1824 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Kuipers H. A. te Sexbierum 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) 

6018 6 

04-01-1817 

Kuipers H.---- Albarda Cornelis, hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd  voor zijn fuctie als griffier van het Vredegeregt te 

Hindlopen in plaats van Kuipers H die tot een andere functie is geroepen enz. jaar 1817 (2) 

6424 584 
02-12-1817 

Kuipers H. D. 17 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf 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) 

3594 Map 88-C 

1876--1878 

Kuipers H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle 

inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een 

stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij 
allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 

1877 (3) 



8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kuipers H. J. te Bergum 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 Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8211 988-3, 36 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Kuipers H. J. te Bergum 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 Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8280 526-1, 36,2 

22-05-1840 

Kuipers H. J. te Tietjerksteradeel 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 Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 517-11, 21 
lijst 1 

19-05-1840 

Kuipers H. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

6840 36-A  

blz. 48 

22-04-1824 

Kuipers H. N. Timmerman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, 
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6683 2 deel 1 

Blz. 9 

04-01-1819 

Kuipers H. Predikant te Leeuwarden 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 3 

27-08-1839 

Kuipers H. R. 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) 

6243 191-12 
06-03-1814 

Kuipers H. 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) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Kuipers H. T. wed. , 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 14 

04-01-1819 

Kuipers H. te Leeuwarden 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) 

9725 Deel 2  

Blz.6 

00-00-1876 

Kuipers Halbe, 1e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.20 

00-00-1879 

Kuipers Halbe, 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 I   

Blz. 76 
00-00-1875 

Kuipers Halbe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 
kolommen info. jaar 1875 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kuipers Harm B.(inks?) 297 IJlst 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) 

 

6388 51           08-
10-1814 

Kuipers Hedde Yzaks---- Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt.  Maar daarvoor 
afgekeurd in zijn plaats  gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot Kapitein, Kuipers 

Hedde Yzaks, Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e Comp. 8e batt. Andrae G. 

2e Luitenant heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Kuipers Hendrik 125 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de 

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

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

6070 424-17>>        

25-05-1821 

Kuipers Hendrik 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Kuipers Hendrik R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

alles (13) 

6277 30-16 

09-01-1817 

Kuipers Hendrik R. 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) 

8381 848/14 
27-08-1841 

Kuipers Hendrik Schonegevel Notarisklerk te Bolsward een handgeschreven brief met zijn handtekening  waarin hij soliciteerd 
aar de ost van derwaarder enz. jaar 1841 (2) 

6045 217 

06-04-1819 

Kuipers Hendrik, hij waren betrokken bij het onderzoek te Hemelum, Onderwerp Een onderzoek naar de staat en eventuele 

herstellingen van  de Hervormde Kerk  en het Kerkhof aldaar. Jaar 1819 ( 6) 



6277 30-12 

09-01-1817 

Kuipers Hessel J. de weduwe 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) 

9180 1054 
05-06-1915 

Kuipers Hessel,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9187 1341 

06-09-1918 

Kuipers Hessel, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

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

(5) 

6390 73 

08-12-1814 

Kuipers Hidde IJsaaks, de schout Oneides C. (Catrinus) schrijft en ondertekend een brief dat eerstgenoemde door een 

aansienlijk gedeelte der lieden van de landstorm van de 5e Compagnie tot hun Capitein is verkooren en als zodanig door den 

Heer Tigchelaar F. IJ. als Luitenant Colonel van het 5e Bat. te Sneek enz. jaar 1814 (1) 

6394 383 
22-04-1815 

Kuipers Hidde Yzaks---- Olivier W. Collonel van het Batt Landstorm  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  
dat hij een verzoek heeft van Kuipers Hidde Yzaks Kapitein van het 5e Compagnie van het 5e Bataillon verzoekt om 

aangevoerde redenen ontslag enz. enz. jaar 1815 (1) 

6060 480 
06-07-1820 

Kuipers Hotze A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 
meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-17        

25-05-1821 

Kuipers Hotze 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) 

3701 25-D 

nrs 1-7 

10-02-1842 

Kuipers IJtzen Feddes, 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) 

6623 207 

31-10-1813 

Kuipers Itzen Feddes 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 

Kuipers Itzen Feddes, 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 ) 

8211 988-3, 1 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Kuipers J.  te Gerkesklooster, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

(132) 

8280 526-1, 1 
22-05-1840 

Kuipers J. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten 

in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 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) 

6101 1300 

13-12-1823 

Kuipers J. D.  , ---- 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) 

9181 

 

2173 

16-12-1915 

Kuipers J. D. te Wolvega hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot slootdemping te 

Wolvega,   met een situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (6) 

9184 448 

10-04-1917 

Kuipers J. D. te Wolvega, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn in 

huur hebbende perceel kadastraal bekend te Wolvega enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (11) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Kuipers J. de weduwe te Gerkesklooster 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) 

8210  958/2 211 

Bladz. 8>> 
17-09-1839 

Kuipers J. E. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

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

8341  17/23 

06-01-1841 

Kuipers J. Egberts,   Dossier betreft o.a.  Beschrijvingsbiljet over o.a. Huurwaarde van J. Egberts Kuipers Broodbakker te 

Leeuwarden   incl. brief met zijn handtekening (17) 

8213 1020/2, 34 
04-10-1839 

Kuipers J. F. Schipper op de Vrouw Neeltje, jaar 1839 

8211 983/7 

Deel 2 

24-09-1839 

Kuipers J. F., 11 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, en debet 

openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 

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

6243 191-22 

06-03-1814 

Kuipers J. H. 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) 

9725 Deel 2  

09-03-1887 

Kuipers J. Harlingen Kapitein op de Marnia 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) 

8285 615-2, 33,1 

19-06-1840 

Kuipers J. J. te Dragster Compagnie wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

6270 476 

07-05-1816 

Kuipers J. K. , Kuipers J. K. , Boer de A. J. en Goinga P. S., wonende te Suameer  Onderwerp: betreft hun request voor het 

verkopen van Bosch enz. jaar 1816 (2) 

8356 328/27- 6            
03-04-1841 

Kuipers J. nr. 141 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst 
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de 

Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier 

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



8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Kuipers J. nr. 55 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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Kuipers J. R. 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) 

5666  Jaar 1898 
akte 9 

Kuipers J. R. te Haulerwijk deelt mede op een door hem getekende advertentiedat hij op 10 Augustus a.s. een trekschuitdienst 
zal aanvangen van Haulerwijk naar Assen langs enz. enz. jaar 1898 (4) 

5666 9 

25-08-1898 

Kuipers J. R. Trekschuit Haulerwijk op Assen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden 

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

8383 881/3 
06-09-1841 

Kuipers J. R.----- Ypes Y. en Kuipers J. R., leveranciers van brood aan het 8e regiment infanterie gedurende 6 maanden, met 
een lijst rekeningen enz.   jaar 1841 (4) 

8060 286/10882 

13-12-1837 

Kuipers J. Schipper op de Vrouw Neeltje, jaar 1837 

6395 457 

13-05-1815 

Kuipers J. te Boer hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste 

Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 
vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

8386 949/33 

20-09-1841 

Kuipers J. te Drachtster Compagnie, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

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

8285 615-2, 33,1 
19-06-1840 

Kuipers J. te Dragster Compagnie wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 
bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen 

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

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Kuipers J. te Gerkesklooster 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) 

6831 10-A 

00-00-1824 

Kuipers Jaaitske Hettes gehuwd Stremler R. B. te Warns  als erfgename van , Kuipers Sjepke Jans batig saldo      fl. 916-91 en 

haar deel  als zusters dochter is fl. 76-41 jaar 1824 (2) 

6834 14-A 
23-02-1824 

Kuipers Jaaitske Hettes huisvrouw van Stremler Rients Bokkes te Warns verzoek kwijtschelding betreffende de nalatenschap 
van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824 (4) 

6077 981 

10-12-1821 

Kuipers Jacob Durks staat vermeld als eigenaar op het relevee der ongebouwde eigendommen van Buitenpost met vermelding 

van het aantal pondematen, de grondsoort, welke klasse en de Huurwaarde enz. jaar 1821 (2) 

6254 145 
09-02-1815 

Kuipers Jacob Jans de weduwe wegens gemaakte Pieken,  Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te 
doene uitgaven van  de Gemeente Bergum enz. Jaar 1815 (1) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kuipers Jacob Klasen 179 Lippenhuizen 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) 

3699 A-6 
17-02-1834 

 

Kuipers Jacob Minnes, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij 

enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen 

verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 

3700 6-A 
09-02-1835 

Kuipers Jacob Minnes, 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Kuipers Jacob Popkes te Doniawerstal 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) 

6840 36-A  

blz. 50              

22-04-1824 

Kuipers Jacob Y.   Kuiper van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, 
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kuipers Jan  er stond Kuipersma Jan en is door de ambtenaar aangepast) 400 Minnertsga 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 121 

00-00-1892 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 122 

00-00-1892 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

6834 20-A 

13-02-1824 

Kuipers Jan A. Restant staten op de impost van Turf  kantoor Oostermeer, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (3) 

6849 8-A 

20-07-1824 

Kuipers Jan Christiaans ,---- Tjeerds Trijntje weduwe van Oosterhof Jan Oebles te Gerkesklooster mede erfgenaam van 

Kuipers Jan Christiaans , terugzending van Request betreffende de erfenis jaar 1824 (2) 

6855 10-A 
08-10-1824 

Kuipers Jan Christiaans----- Tjeerds Trijntje gehuwd met Oosterhof Jan Hebeles efgenaam van Kuipers Jan Christiaans enz. 
jaar 1824 (4) 

6642  704 

20-08-1815 

Kuipers Jan Durks---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Armvoogden van Scharnegoutum die geen aandeel hebben aan het geval dat Kuipers Jan Durks 

enz. jaar 1815 (1) 



9725 Deel 2  

Blz. 123 

00-00-1892 

Kuipers Jan Genietroepen, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2) 

6833 11-A 
09-02-1824 

Kuipers Jan Hettes te Witmarssum,---- Meer van der Sybren Baukes te Makkum, Onderwerp een memorie van aangifte en een 
vrijstelling wordt een bedrag van 1600 gulden in genoemd, verder komen voor; Kuipers Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers 

Tietje Klazes te Witmarssum,Kuipers Jan Hettes te Witmarssum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarssum, Kuipers Grietje hettes 

te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te Witmarssum,  Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp, betreffende de nalatenschap van  Kuipers 
Tjepke Jans  Jaar 1824  (2)  

6836 2-A 

09-03-1824 

Kuipers Jan Hettes te Witmarsum----Meer van der S. Baukes te Makkum, Kuiper Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers Tietje 

Klazes te Witmarsum, Kuipers Jan Hettes te Witmarsum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarsum,  Kuipers Grietje Hettes te 

Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te te Witmarsum, Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp,   verzoeken om een kwijtschelding van 1600 
gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824  (5) 

6832 15-A 

00-00-1824 

Kuipers Jan Hettes, te Witmarsum-----Verzoeken vrijstelling van  de door hen verbeurde boete van fl. 1600.-  als erfgenamen 

van Tjepke Jans Kuyper overleden te Witmarsum 10 Januari 1823 en dat de gezamelijke zuivere saldo van de nalatenschap 
bedraagd fl. 916.91 , worden genoemd, Meer Sybren Baukes,  Kuipers Jan Klazes Kuipers Tietje Klazes,  Kuipers Jan Hettes,  

Kuipers Grietje Hettes,  Kuipers Ruurd Sikkes,  Kuipers Jan Sikkes,  jaar 1824 (2) 

6407 198-1-2-3 
04-05-1816 

Kuipers Jan Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. 
Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 

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) 

6060 479 

05-07-1820 

Kuipers Jan Jansen ---- Damen Johannes hij is aangesteld als gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. de overleden Kuipers Jan 

Jansen jaar 1820 (1) 

6006 954-6 

06-12-1815 

Kuipers Jan Jansen Geregtsdienaar te Harlingen staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. 

Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815 

6029 896 

17-12-1817 

Kuipers Jan Jansen Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Harlingen arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2) 

6005 933 

27-11-1815 

Kuipers Jan Jansen te Harlingen Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie 

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

6018 34  

14-01-1817 

Kuipers Jan Jansen te Harlingen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie 

Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 
1817 (3) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Kuipers Jan K., 170 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 

Kuipers Jan K., 267 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) 

6832 15-A 

00-00-1824 

Kuipers Jan Klazen, te Witmarsum-----Verzoeken vrijstelling van  de door hen verbeurde boete van fl. 1600.-  als erfgenamen 

van Tjepke Jans Kuyper overleden te Witmarsum 10 Januari 1823 en dat de gezamelijke zuivere saldo van de nalatenschap 
bedraagd fl. 916.91 , worden genoemd, Meer Sybren Baukes,  Kuipers Jan Klazes Kuipers Tietje Klazes,  Kuipers Jan Hettes,  

Kuipers Grietje Hettes,  Kuipers Ruurd Sikkes,  Kuipers Jan Sikkes,  jaar 1824 (2) 

6833 11-A 
09-02-1824 

Kuipers Jan Klazes te Witmarssum,---- Meer van der Sybren Baukes te Makkum, Onderwerp een memorie van aangifte en een 
vrijstelling wordt een bedrag van 1600 gulden in genoemd, verder komen voor; Kuipers Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers 

Tietje Klazes te Witmarssum,Kuipers Jan Hettes te Witmarssum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarssum, Kuipers Grietje hettes 

te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te Witmarssum,  Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp, betreffende de nalatenschap van  Kuipers 
Tjepke Jans  Jaar 1824  (2) 

6830 18-A blz. 43 

21-01-1824 

Kuipers Jan Klazes te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 124 
00-00-1892 

Kuipers Jan naar verschillende havens, Korps Genietroepen hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

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

8280  517-11, 7 

19-05-1840 

Kuipers Jan P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, 
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6261 900-2 

04-09-1815 

Kuipers Jan P., 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) 

6388 18 

02-10-1814 

Kuipers Jan Siebes hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton Bergum 

verder wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1) 

6836 2-A 
09-03-1824 

Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp---- Meer van der S. Baukes te Makkum, Kuiper Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers Tietje 
Klazes te Witmarsum, Kuipers Jan Hettes te Witmarsum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarsum,  Kuipers Grietje Hettes te 

Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te te Witmarsum, Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp,   verzoeken om een kwijtschelding van 1600 

gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824 (5) 

6833 11-A 

09-02-1824 

Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp,----- Meer van der Sybren Baukes te Makkum, Onderwerp een memorie van aangifte en een 

vrijstelling wordt een bedrag van 1600 gulden in genoemd, verder komen voor; Kuipers Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers 



Tietje Klazes te Witmarssum,Kuipers Jan Hettes te Witmarssum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarssum, Kuipers Grietje hettes 

te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te Witmarssum,  Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp, betreffende de nalatenschap van  Kuipers 

Tjepke Jans  Jaar 1824  (2) 

6832 15-A 
00-00-1824 

Kuipers Jan Sikkes, te Welsrijp-----Verzoeken vrijstelling van  de door hen verbeurde boete van fl. 1600.-  als erfgenamen van 
Tjepke Jans Kuyper overleden te Witmarsum 10 Januari 1823 en dat de gezamelijke zuivere saldo van de nalatenschap 

bedraagd fl. 916.91 , worden genoemd, Meer Sybren Baukes,  Kuipers Jan Klazes Kuipers Tietje Klazes,  Kuipers Jan Hettes,  

Kuipers Grietje Hettes,  Kuipers Ruurd Sikkes,  Kuipers Jan Sikkes,  jaar 1824 (2) 

8224 1236/6 
nummer 7 

00-12-1839 

Kuipers Jan te Dragten wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de 
Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen 

informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10) 

9126 1043-24 
1879/1880 

Kuipers Jan te Lemmer Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9134 1081-24 

13-04-1883 

Kuipers Jan te Lemmer; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

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

enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6864 26/1-C  
no.  189 

07-01-1825 

Kuipers Jan te Wymbritseradeel  13e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten 
uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4) 

8257  69/6 

20-01-1840 

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 (26) 

6054 63 blz. 76, 77 

27-01-1820 

Kuipers Jan Wijnouts , Grutter te Heerenveen als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en 

de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 
9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden 

vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en 

Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit 

9182 284 
09-02-1916 

Kuipers Jan,  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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Kuipers Jan, 719 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 81-A   
00-00-1889  

Kuipers Jan, Genietroepen 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 110 
00-00-1891 

Kuipers Jan, Korps Genie Troepen hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2 

9725 Deel 2  

Blz. 104 
00-00-1891 

Kuipers Jan, Korps Genietroepen hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Kuipers Jetse Albs, 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) 

3622 A-6  

blz. 7                     
12-01-1858 

Kuipers Jetske Durks vrouw van Sijtsma G. R. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 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 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-6  

blz. 1 
12-01-1858 

Kuipers Jitske Durks vrouw van Sijtsma G. R. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 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-3 
blz. 2 

05-01-1848 

Kuipers Jochum Folkerts de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, 

Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-3 

blz. 6 

05-01-1848 

Kuipers Jochum Folkerts de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, 
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 2 

31-12-1852 

Kuipers Jochum Folkerts de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, 
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 



3622 A-5  

blz. 6 

31-12-1852 

Kuipers Jochum Folkerts de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, 

Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

6631  1114 

13e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Kuipers Joh., medicijnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de 

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

6631  1114 

11e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Kuipers Joh.wegens leverantie van Medicijnen  onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende 

schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812  jaar 1814 (7) dossier (18) 

9186 548 

04-05-1918 

Kuipers Johann, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

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

5711 48 

29-03-1899 

Kuipers Johannes Egbert Commissaris van de Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, 

maatschappelijk uitgifte van aandelen van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.= , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van 

toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen 
dossier jaar 1899 (9) 

6267 160 

28-02-1816 

Kuipers Johannes Klazes, Algra Bonne Pieters, Boer de Albert Jelmers en  Goinga van Pieter Siedzes allen wonende te 

Suameer  schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: geven met eerbied te 

kennen  dat zij lieden  door de heer Schout van Tietjerksteradeel op verzoek van de Diakenen van Suameer  zijn aangemaand 
ener quotisatie van f. 300 over de ingezetenen aldaar enz. enz. jaar 1816 (2) 

8211 979/3 

23-09-1839 

Kuipers Johannes Rienks ---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger 

Opeinde het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er 
nu en boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten 

noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een 

stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van 
Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans  betreffende het patent en accijns op het gemaal 

(was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., 

Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz.  verder in dit complete dossier Proces-Verbaal 
gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan  en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief 

ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz.  jaar 1839 (44) 

6257 402-2 en 4 

02-05-1815 

Kuipers Johannes Rienks wegens 14 geleverde Trommelvellen enz. , hij komt voor op de Staat van reeds gedane en nog te 

doene  uitgaven  wegens de gemeente Dragten over den dienst van 1814 jaar 1815 (3 ) totaal (5) 

6406 175-1+8-9 

09-04-1816 

Kuipers Jouke Jans staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 

Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan 

de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  
1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Kuipers Jouke 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 

Kuipers Jouke Jans te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 

van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Kuipers K. J. te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Kuipers K. L.  te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Kuipers K. L. 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) 

5664 3, 14 

20-04-1916 

Kuipers K. R. Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 37, 13 

01-04-1910 

Kuipers K. R. Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5673 

 

109  

Blz.1 t/m 8 
05-02-1900 

Kuipers K. R. te Akkrum, de Hoop I,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er 

vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer 
toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

6057 256 

11-04-1820 

Kuipers Klaas Alberts , bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd op de school te Dantumawoude enz. jaar 

1820 (1)  

3575 4 

18-11-1878 

Kuipers Klaas C. St. Annaparochie Eigenaar veer St. Annaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van 

Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. 

jaar 1878 (3) 

9465 Deel 2, 12 
13-07-1863 

Kuipers Klaas te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie 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). 

6834 9-A 
18-02-1824 

Kuipers Klaas---- Verdenius T. A. te Akkerwoude in plaats van hem wordt voorgedragen Kuipers Klaas te Damwoude als 
gequalisieerde bij de ontvanger te Bergum enz. jaar 1824 (6) 



9186 146 

06-02-1918 

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

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

5672 73 

04-03-1891 

Kuipers Kornelis  Rommerts, Stoombootkaptein te Akkrum, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om 

vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze 
staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de 

Hoofdingenieur enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9) 

8261  127/27, 162 

04-02-1840 

Kuipers Kornelis Dirks de weduwe---- Land Joh. Klazes te Kollumerland , Dirk Kornelis Kuipers betreft Onteigening  en de 

weduwe Kornelis Dirks Kuipers betreft Onteigening beide te Achtkarspelen, jaar 1840 

9186 548 

04-05-1918 

Kuipers Kornelis Geerts, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

5664 A.13 
Bijlage 36 

27-04-1911 

Kuipers Kornelis R. Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 39a 
16-09-1903 

Kuipers Kornelis R. te Akkrum, ondernemer van openbare middelen jaar 1903 (1) ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5666 Jaar 1883  

akte 3 

Kuipers Kornelis Rommert Willemszoon, Bakker te Akkrum kondigd aan in werking te brengen eener Stoombootdienst 

Akkrum Joure, Akkum Leeuwarden en Akkrum Sneek en Akkrum Heereneen et de schroefstoomboot “de Hoop” ook 
aanwezig een advertentie met deze aankondiging en vermelding tussenstops ook de prijzen en diestregeling vermeld enz. jaar 

1883 (4) 

5672 38 

26-02-1891 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Gezagvoerder op het schip de Hoop Een dossier  met allemaal handgeschreven brieven 

van Schippers etc. met de maten van de boten enz. (3) en (19) 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop 

5662 29 

01-04-1885 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 37 

00-00-1885 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 49 en 37 

22-04-1886 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5664 6 

10-05-1900 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 31 

17-04-1913 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 27, 12 

16-04-1914 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 29, 17 

16-04-1903 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5662 2 ,48=Mim. 

28-04-1887 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1887 

5663 16 
30-03-1898 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 29 

66 =Minuut 

18-04-1889 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 30 

20-04-1899 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 30 

32 =Minuut 
19-04-1888 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 17 + 28 

08-04-1897 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 46 
20-04-1899 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 44 en 37 

17-04-1890 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5663 142, 31 
16-04-1891 

Kuipers Kornelis Rommerts Akkrum Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5666 3 

15-02-1883 

Kuipers Kornelis Rommerts Willemsz Bakker te Akkrum Schip de Hoop, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883 

8280 526-1, 10 
22-05-1840 

Kuipers L. & Co te Amsterdam als Uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal ingekomen Consent billetten van Wijn en 

Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 3 
17-09-1839 

Kuipers L. D. te Buitenpost, 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) 

8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Kuipers L. en Gotsman? en Volmaa?  C. te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

5664 274-a, 12 

28-02-1918 

Kuipers L. Franeker Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 



8210  958/2 211 

Bladzijde 3 

17-09-1839 

Kuipers L. J. te Bergum, 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) 

3622 A-6  
blz. 2 

12-01-1858 

Kuipers Leendert Durks, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 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. 3 

24-03-1868 

Kuipers Leendert Durks, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 3 

register 9168 
22-02-1873 

Kuipers Leendert Durks, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

6078 95-9 

25-01-1822 

Kuipers Lieppe Jans  te Bergum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Bergum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6252 1165 
30-11-1814 

Kuipers Lieppe Jans hij ondertekend een document aldus opgemaakt door ons Schout en Leden van de Raad der Gemeente 
Bergum den 30-11-1814 van o.a. Jager P. M.  heeft tegoed voor levering van voedsel en legstro aan de gevangenen in het 

Gevangenhuis geleverd  toen er nog geen Caserne was enz. en wordt vermeld op een staat van Achterstand ten laste der 

Gemeente Bergum dienst 1814 (4) 

6100  1215-12v 

29-11-1823 

Kuipers Lieppe Jans te Bergum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Bergum in 1823 die dat 

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

3701 1-C 

blz. 4 
01-03-1839 

Kuipers Lolke IJtzens te Menaldumadeel, 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 25-D 
nrs 1-7 

10-02-1842 

Kuipers Lolke IJtzens, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de 
termen van opzendin                   g 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 

Kuipers Lolke Ytzens, 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) 

6678 348 Kuipers Lutte , Steenwijkerwold / Heerenveen  en zijn broers  Jan, Frans  en Jannes Bult wordt ook genoemd en zijn zwager 

Lutte Kuipers, Onderwerp Armvoogden,  betreft Hendrik Bult en zijn huisgezin, een beschrijving wat hij wel en wat hij niet 
doet, een soort levensbeschrijving,  Jaar 1818 (18) 

3699 A-6 

17-02-1834 

 

Kuipers Luurtsche Jacobs, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij 

enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen 
verpligt te zijn enz. jaar 1834 (10) 

3700 6-A 

09-02-1835 

Kuipers Luurtske Jacobs, 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) 

8210  958/2 211 

Bladz. 7>> 

17-09-1839 

Kuipers M. J. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

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

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

6840 36-A  
blz. 41 

22-04-1824 

Kuipers Marten O. Horologiem. 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) 

9187 890 

04-07-1918 

Kuipers Martinus,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6261 900-2 

04-09-1815 

Kuipers Meindert IJ., 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

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

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

6626 487  blz. 4  

07-04-1814 

Kuipers Nanne Jans 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) 

9184 155 
03-02-1917 

Kuipers Nanne, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 

(4) 

8204 829/20, 264 

Blz. 3 
14-08-1839 

Kuipers Oeble Douwes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 

Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Kuipers P. D. te Ferwerd 22 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister 

van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere 
ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Kuipers P. D. te Hogebeintum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen 

dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6390 38 

20-09-1814 

Kuipers P. F. 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) 

8211 988-3, 11 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kuipers P. H. te Ferwerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

(132) 

8377 763/20 
05-08-1841 

Kuipers P. H.---- Veltman Linke Pieters uit het Dolhuis te Rotterdam de Rooms Katholieke armenvoogdij heeft het gesticht 
betaald , tevens   Een handgeschreven brief met de handtekening van Kuipers P. H. waarin zij vermelden dat enz. enz. enz. jaar 

1841 (5) 

8308 1070-8 
236-278 

28-10-1840 

Kuipers P. M. te Oosterend staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

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

Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Kuipers P. te Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel 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) 

6840 36-A  
blz. 45 

22-04-1824 

Kuipers Petrus Timmerman van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

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

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

8374 691/8 

15-07-1841 

Kuipers Petrus, hij wordt ongeschikt verklaard om te dienen in de Militie, wegens lichaansgebreken jaar 1841 (4) 

6276 1102-16 

18-12-1816 

Kuipers Pieter D., 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) 

8376 
 

736/1 
28-07-1841 

Kuipers Pieter geb. 15-08-1817 Sneek een lijst van de militie met zijn signalement  jaar 1841 (1) 

6840 36-A  

blz. 47 

22-04-1824 

Kuipers Pieter N. Kastelein van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 

een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, 
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

9185 1410 

29-10-1917 

Kuipers Pieter Piers, 41 jaar * Hardegarijp,  huisknecht te huize van mevr. Van Heemstra op het Buitengoed Fogelsanghstate te 

Veenklooster is aangesteld als Veldwachter te Veenklooster  jaar 1917 (8) 

6278 195-2 
20-02-1817 

Kuipers Pieter Romkes Kuiper 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) 

6251 1092 

09-11-1814 

Kuipers Pieter Tjalling, 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) 

6282 737-16 

07-07-1817 

Kuipers Pieter U., Koopman te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

9185 1420 + 1487 

01-11-1917 

Kuipers R. (Ruurd) zijn benoeming en beediging als Burgemeester  van Henaarderadeel jaar 1917 (4) 

5664 37, 1 
01-04-1910 

Kuipers R. Th. St. Annaparochie Schip de Jonge Nicolaas,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

8280 517-11, 15 

19-05-1840 

Kuipers R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) 
totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Workum 

Kuipers R?. A. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 
17-07-1839 

Kuipers Rauke te Oosterzee 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) 

5664 A.18 

Bijlage 36 
25-04-1912 

Kuipers Reginus Theodorus St. Annaparochie Schip de Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 A.1 

Bijlage 5 
27-04-1911 

Kuipers Reginus Theodorus St. Annaparochie Schip de Jonge Nicolaas,  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 

Kuipers Reginus Theodorus St. Annaparochie Schip de Jonge Nicolaas,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 3 

17-04-1913 

Kuipers Reginus Theodorus St. Annaparochie Schip de Jonge Nicolaas,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 3, 1 

20-04-1916 

Kuipers Reginus Theodorus St. Annaparochie Schip de Jonge Nicolaas,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 



5664 27, 1 

16-04-1914 

Kuipers Reginus Theodorus St. Annaparochie Schip de Jonge Nicolaas,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 162, 6 

27-02-1917 

Kuipers Reginus Theodorus St. Annaparochie Schip de Jonge Nicolaas,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 6 
28-02-1918 

Kuipers Reginus Theodorus St. Annaparochie Schip de Jonge Nicolaas,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Kuipers Reindert  Abraham 67 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) 

8364 498/10, 14 

21-05-1841 

Kuipers Rienk Egberts staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag 

die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6384 112, 119 

08-06-1814 

Kuipers Rink Harmens---- Eiland Reinier zoon van Eiland Reinier en Hendriks Trijntje geboren 09-02-1787 te Utrecht, hij is 

plaatsvervanger voor Kuipers Rink Harmens, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals 
kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)    

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Kuipers Rinse, 284 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) 

6840 8-A  

13-04-1824 

Kuipers Rinze Pieters te Burum, verzoek tot autorisatie van verkoop enz. (2) jaar 1824 

6281 583- 10 

05-06-1817 

Kuipers Rinze Pieters, Kuiper van beroep, 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) 

6381 41 
28-02-1814 

Kuipers Rouke Jans---- Hoop de Foppe Wybes en Oosten Gerrit Theunis zij bevinden zig als gedeserteerde militairen in 
Sonnega volgens een brief van de Schout, ook nog houd in deze gemeente zijn verblijf een Matroos genaamd Kuipers Rouke 

Jans sedert 30 November verlof tot aan 30-12-1813 van het schip genaamd  de Zoutman  leggende op Den Helder verder 

genoemd de heer Sijtsema ….?. te Leeuwarden waar allen zig hebben vervoegd jaar 1814 (2) 

6836 2-A 

09-03-1824 

Kuipers Ruurd Sikkes te te Witmarsum----Meer van der S. Baukes te Makkum, Kuiper Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers 

Tietje Klazes te Witmarsum, Kuipers Jan Hettes te Witmarsum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarsum,  Kuipers Grietje Hettes 

te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te te Witmarsum, Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp,   verzoeken om een kwijtschelding van 
1600 gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824  (5) 

6833 11-A 

09-02-1824 

Kuipers Ruurd Sikkes te Witmarssum,----- Meer van der Sybren Baukes te Makkum, Onderwerp een memorie van aangifte en 

een vrijstelling wordt een bedrag van 1600 gulden in genoemd, verder komen voor; Kuipers Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers 

Tietje Klazes te Witmarssum,Kuipers Jan Hettes te Witmarssum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarssum, Kuipers Grietje hettes 
te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te Witmarssum,  Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp, betreffende de nalatenschap van  Kuipers 

Tjepke Jans  Jaar 1824  (2) 

6832 15-A 
00-00-1824 

Kuipers Ruurd Sikkes, te Witmarsum-----Verzoeken vrijstelling van  de door hen verbeurde boete van fl. 1600.-  als 
erfgenamen van Tjepke Jans Kuyper overleden te Witmarsum 10 Januari 1823 en dat de gezamelijke zuivere saldo van de 

nalatenschap bedraagd fl. 916.91 , worden genoemd, Meer Sybren Baukes,  Kuipers Jan Klazes Kuipers Tietje Klazes,  Kuipers 

Jan Hettes,  Kuipers Grietje Hettes,  Kuipers Ruurd Sikkes,  Kuipers Jan Sikkes,  jaar 1824 (2) 

9465 Deel 2, 120 

31-10-1866 

Kuipers Ruurd te Makkum, Beurt en Veerdienst van Makkum naar Workum, hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

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

8211 988-3, 37 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Kuipers S.  te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Workum 

Kuipers S. de weduwe  te makkum staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8211 988-3, 41 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Kuipers S. de weduwe te Makkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8280 526-1, 41 

22-05-1840 

Kuipers S. de weduwe te Makkum uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Kuipers S. de weduwe te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten 
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8386 949/41 

20-09-1841 

Kuipers S. de weduwe te Makkum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de 

maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als 
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6830 18-A blz. 13 

21-01-1824 

Kuipers S. J. 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) 

6252 1196 

08-12-1814 

Kuipers S. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Utinge- 
         radeel 

Kuipers S. R. te Akkrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand 

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

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



8211 988-3, 37 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kuipers S. R. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

8211 988-3, 37 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Kuipers S. R. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Kuipers S. R. te Akkrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

8280 526-1, 37 
22-05-1840 

Kuipers S. R. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Kuipers S. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. 

(Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Utinge- 
         radeel 

Kuipers S. te Akkrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 

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

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

8211 988-3, 33 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Kuipers S. te Dragster Compagnie wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat 
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, 

jaar 1839 (7) 

8280  517-11, 46  

19-05-1840 

Kuipers S. te Sneek 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) 

8308 1070-8 

580-622 

28-10-1840 

Kuipers 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) 

9180 818 

05-05-1915 

Kuipers Sake,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6385 138 

06-07-1814 

Kuipers Sieds Jacobs 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) 

6100 1215-5 

29-11-1823 

Kuipers Sieds Jacobs te Oudwoude , hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Westergeest enz. enz. jaar 

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

6257 410-2 
28-04-1815 

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

Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

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

3622 A-10, 1 

blz. 2 

register 9168      
22-02-1873 

Kuipers Sijtske Durks vrouw van Reitsma G. W. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 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. 2 

register 9170 
15-03-1873 

Kuipers Sijtske Durks vrouw van Reitsma G. W. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 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. 2 

12-01-1858 

Kuipers Sijtske Durks vrouw van Reitsma G. W. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 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. 2 

24-03-1868 

Kuipers Sijtske Durks vrouw van Reitsma G. W. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 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) 

6285 1247- 6 

18-12-1817 

Kuipers Sijtze H. ,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) 

5667  Jaar 1879 

akte 3 
 

Kuipers Sipke Rienks--------  voor meer tekst zie bij  Zijlstra Rein Greelts , Koopman  wonende te Dragten, Zijlstra Greelt 

Reins Beurtschipper wonende te Nijehaske, Hijlkema Klaas Tjalles eigenaar wonende te Bergum, Kuipers Sipke Rienks 
eigenaar en Koopman te Hardegarijp in hoedanigheid als gezamelijke eigenaren voor 2/3  in het sedert het jaar 1696 bestaand 

geoctrooid  beurtveer van Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v.  enz. 

5665 10-02-1881  

akte  
112 t/m 118 

Kuipers Sipke Rienks---- Fokkema Date Thijsses  Beurtschipper te Dragten, Kuipers Sipke Rienks, Koopman onder Lekkum,  

Hijlkema Klaas, Landbouwer onder Bergum , Zijlstra Rein Greelts Koopman te Dragten, Zijlstra Greelt Reins , Schipper te 
Heerenveen, eigenaren van het vaste veer Dragten-Sneek v.v. en Dragten-Leeuwarden v.v.,    Onderwerp:   o.a. 

handgeschreven brieven met hun handtekeningen , een aankondiging  van voormelde dienst met hun schip genaamd 



“Boterschip”,  wat ook in een advertentie  (4 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen 

en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld  jaar 1881 (10) 

6831 10-A 

00-00-1824 

Kuipers Sjepke Jans . betreft zijn nalatenschap ----- Kuipers Jaaitske Hettes gehuwd Stremler R. B. te Warns  als erfgename 

van , Kuipers Sjepke Jans batig saldo      fl. 916-91 en haar deel  als zusters dochter is fl. 76-41 jaar 1824 (2) 

9182 630 
05-04-1916 

Kuipers Sjoerd te Rotterdam, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9183 1597 

06-11-1916 

Kuipers Stoffel. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6830 18-A blz. 42 
21-01-1824 

Kuipers Sybren te Witmarsum 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) 

5667 4, akten  

1 t/m 11 

11-03-1879 

Kuipers Sytske Rienks Hardegarijp Koopman  Ondernemer en Eigenaar Stoomboot Dossier (31) + Reglement en Prijslijst (53) 

6264 1149- 5 

21-11-1815 

Kuipers Taede Oedzes 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) 

8386 949/22 
20-09-1841 

Kuipers te  Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6833 11-A 
09-02-1824 

Kuipers Tietje Klazes te Witmarssum,---- Meer van der Sybren Baukes te Makkum, Onderwerp een memorie van aangifte en 
een vrijstelling wordt een bedrag van 1600 gulden in genoemd, verder komen voor; Kuipers Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers 

Tietje Klazes te Witmarssum,Kuipers Jan Hettes te Witmarssum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarssum, Kuipers Grietje hettes 

te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te Witmarssum,  Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp, betreffende de nalatenschap van  Kuipers 
Tjepke Jans  Jaar 1824  (2) 

6836 2-A 

09-03-1824 

Kuipers Tietje Klazes te Witmarsum---- Meer van der S. Baukes te Makkum, Kuiper Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers Tietje 

Klazes te Witmarsum, Kuipers Jan Hettes te Witmarsum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarsum,  Kuipers Grietje Hettes te 

Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te te Witmarsum, Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp,   verzoeken om een kwijtschelding van 1600 
gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824 (5) 

6832 15-A 

00-00-1824 

Kuipers Tietje Klazes, te Witmarsum-----Verzoeken vrijstelling van  de door hen verbeurde boete van fl. 1600.-  als 

erfgenamen van Tjepke Jans Kuyper overleden te Witmarsum 10 Januari 1823 en dat de gezamelijke zuivere saldo van de 
nalatenschap bedraagd fl. 916.91 , worden genoemd, Meer Sybren Baukes,  Kuipers Jan Klazes Kuipers Tietje Klazes,  Kuipers 

Jan Hettes,  Kuipers Grietje Hettes,  Kuipers Ruurd Sikkes,  Kuipers Jan Sikkes,  jaar 1824 (2) 

8355 294/31 

00-00-1841 

Kuipers Tjeerd Alberts Grutter    te Workum,  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als 

Postdistribiteur te  Workum (2) jaar 1841 

6833 11-A 

09-02-1824 

Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarssum,---- Meer van der Sybren Baukes te Makkum, Onderwerp een memorie van aangifte en 

een vrijstelling wordt een bedrag van 1600 gulden in genoemd, verder komen voor; Kuipers Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers 

Tietje Klazes te Witmarssum,Kuipers Jan Hettes te Witmarssum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarssum, Kuipers Grietje hettes 
te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te Witmarssum,  Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp, betreffende de nalatenschap van  Kuipers 

Tjepke Jans  Jaar 1824  (2) 

6836 2-A 
09-03-1824 

Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarsum---- Meer van der S. Baukes te Makkum, Kuiper Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers Tietje 
Klazes te Witmarsum, Kuipers Jan Hettes te Witmarsum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarsum,  Kuipers Grietje Hettes te 

Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te te Witmarsum, Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp,   verzoeken om een kwijtschelding van 1600 

gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824 (5) 

6833 11-A 
09-02-1824 

Kuipers Tjepke Jans (wijlen)---- Meer van der Sybren Baukes te Makkum, Onderwerp een memorie van aangifte en een 
vrijstelling wordt een bedrag van 1600 gulden in genoemd, verder komen voor; Kuipers Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers 

Tietje Klazes te Witmarssum,Kuipers Jan Hettes te Witmarssum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarssum, Kuipers Grietje hettes 

te Pingjum, Kuipers Ruurd Sikkes te Witmarssum,  Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp, betreffende de nalatenschap van  Kuipers 
Tjepke Jans  09-02-1824  (2) 

6834 14-A 

23-02-1824 

Kuipers Tjepke Jans---- Kuipers Jaaitske Hettes huisvrouw van Stremler Rients Bokkes te Warns verzoek kwijtschelding 

betreffende de nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824 (4) 

6836 2-A 
09-03-1824 

Kuipers Tjepke Jans---- Meer van der S. Baukes te Makkum, Kuiper Jan Klazes te Witmarsum, Kuipers Tietje Klazes te 
Witmarsum, Kuipers Jan Hettes te Witmarsum, Kuipers Tjeerd Hettes te Witmarsum,  Kuipers Grietje Hettes te Pingjum, 

Kuipers Ruurd Sikkes te te Witmarsum, Kuipers Jan Sikkes te Welsrijp,   verzoeken om een kwijtschelding van 1600 gulden 

betreffende de memorie van de nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824 (5) 

6832 15-A 

00-00-1824 

Kuipers Ttepke Jans-----Verzoeken vrijstelling van  de door hen verbeurde boete van fl. 1600.-  als erfgenamen van Tjepke 

Jans Kuyper overleden te Witmarsum 10 Januari 1823 en dat de gezamelijke zuivere saldo van de nalatenschap bedraagd fl. 

916.91 , worden genoemd, Meer Sybren Baukes,  Kuipers Jan Klazes Kuipers Tietje Klazes,  Kuipers Jan Hettes,  Kuipers 
Grietje Hettes,  Kuipers Ruurd Sikkes,  Kuipers Jan Sikkes,  jaar 1824 (2) 

6418 248-A  

 14e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Kuipers Ulbe Frans te Oosterlittens 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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
van Arrest 

26-03-1824 

Kuipers v.d. Jan H.., 108 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) 

9188 570 

15-05-1919 

Kuipers W.  te Enschede Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919  (4) 

6383 90    

23-04-1814 

Kuipers W. C. 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) 



6252 1218-26 

12-12-1814 

Kuipers W. D. Hij tekent als Districts Gecommiteerde 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 

Kuipers W. D. 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) 

6252 1218-12 

12-12-1814 

Kuipers W. D. wegens leverantie van Materialen aan het regthuis , hij staat op 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) 

9414 221 

12-05-1921 

Kuipers W. Kortstra A., Horst v.d. Tj., Riemersma E., Kuipers W., Mulder K., Meersma H. en Halbersma A. , 

allenVeldwachters in de Gemeente Schoterland  houdende hun verzoek in een door hen alle ondertekende brief aan  de 
gedeputeerde staten  geven  met eerbied te kenen dat zij  een betere salarisregeling willen en zij  daar een afwijzing van hebben 

ontvangen  maar dat zij dit enz. ook in het dossier aanwezig een lijst van allen waarin vermeld hun Salaris , Kindertoeslag, 

Kleedingeld. Rijwieltoelage,  over 1920 en 1921 waaruit blijkt dat zij een  toeslag van 20 % hebben gekregen enz. jaar 1921 (6) 

9126 1761 

04-12-1879 

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) 

4894 2306 
27-06-1899 

Kuipers W. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat 
zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en 

Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  

om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster 
Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te 

bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  

gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  
ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

9414 158, 159                    

18-01-1921  

Kuipers W., te Jubbega Schurega,  Gemeenteveldwachter van Schoterland, de Burgemeester van Schoterland  vraagt aan den 

Heer Commissaris van Friesland dispensatie enz. enz.  Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de 
Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. een antwoord dat het is toegestaan dat hij werkzaamheden verricht 

als landbouw en veetelling enz.  jaar 1921 (2) 

6642  698 

18-08-1815 

Kuipers W.----Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. Sybrandy, T. 

W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. Brouwers H. S. Uwma, 
J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te Buitenpost op de Maandagen te 

mogen behouden Jaar 1815 (4) 

6850 2-A  
30-07-1824 

Kuipers Willem  , Kuiper Hout en Steenverkoper te Buitenpost Hij wordt vermeld in een lijst van Proces verbaal van 
bekeuringen jaar 1824 (5) 

9189 716 

20-06-1919 

Kuipers Willem  geb. te Wolvega 13-04-1890 Burgerlijk beroep Kaasmaker,  Agent van Politie te Enschede  zijn benoeming 

tot Veldwachter te Schoterland, jaar 1919. (4) 

6256 361 

13-04-1815 

Kuipers Willem Durks, Koopman, ---- Zijlstra Durk Gales, Rentenier,  Zijlstra Hendrik Gales,  Rentenier,  Kuipers Willem 

Durks, Koopman,  Sibrandy, Winkelier, en  Boersma Roelof Louwrinzes, Landbouwer  alle te Buitenpost wonende en 

ondertekenaars  van een document aan de Gouveneur van Vriesland als volgt dat zij crediteuren zijn van het voormalige 

District Achtcarspelen en dat zij gezamenlijk in den jare 1809 aan de Baljuw en Gemeente Bestuur van  het voormalige District 
Achtcarspelen zevenduizend vijf en zestig guldens  onder speciale bepalingen enz. enz.  maar dat zij  tegenstaande hunne 

herhaalde aanmaningen enz. enz. jaar 1815 (3) 

9187 908 
06-07-1918 

Kuipers Willem Enschede Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1) 

9188 116 

22-01-1919 

Kuipers Willem geb. Wolvega 13-04-1890 wonende Enschede------- Staat van voordracht tot benoeming van een Veldwachter 

van Schoterland met tractement en verdere byzonderheden, i.v.m. het overlijden van Westra Jouke Veldwachter te 

Benedenknijpe (overl. 31-10-1918) jaar 1919 (4) 

8375 716-3_3F 

22-07-184 1 

Kuipers Willem Robijn Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Sneek is het Onderstands Domicilie wordt vermeld 

in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 

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

8375 716-3_2d 

22-07-184 1 

Kuipers Willem Robijn Sneek is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar 

de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

9188 358 

21-03-1919 

Kuipers Willem te Enschede Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens, jaar 1919 (1) 

9180 420 
05-03-1915 

Kuipers Willem,  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) 

6034 395 

30-05-1818 

Kuipers Willem, Procureur, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  

aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6261 900-2 
04-09-1815 

Kuipers Ynte, 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) 

9180 1054 
05-06-1915 

Kuipers Ynze,  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) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Kuipers Ysak W. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier 
(5) 

6089 1155 

11-12-1822 

Kuipers, ---- 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) 

6100 1215-2 

29-11-1823 

KuipersAise Hendriks ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ferwerd in 1823 die dat ook in 1824 

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

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Kuipersma One 710  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) 

6282 737-17 

07-07-1817 

Kuiperts Harmen , Timmerman  te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen 

van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Kuiperts Lense 222 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) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Kuiperts S. de weduwe te Makkum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Gemeente Bolsward 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) 

6008 82 blz. 5        

03-02-1816 

Kuiperus R. T. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

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

6623 41 

07-08-1813 

Kuiphof  Klaas Binderts, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 

maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 

1813 (5) 

6252 1248 

23-12-1814 

Kuiphof A. H. van beroep Gardenier te Marrum, hij schrijft een brief waarin hij bezwaar maakt tegen een aanslag van 13 

gulden enz. jaar 1814 (1) 

6276 1102-3 

18-12-1816 

Kuiphof And’s Harm’s moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) 

van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

6276 1102-2 

18-12-1816 

Kuiphof Bindert H. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van 

Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

6276 1102-2 

18-12-1816 

Kuiphof Harm Binnerts moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) 

van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

8373 665/3 

07-07-1841 

Kuiphof Harmen B. vermeld op een Staat van Requesten  onderwerp Accijns op den Turf  jaar 1841 (3) 

8375 715-7 

21-07-1841 

Kuiphof Harmen Binderts, Hij komt voor op een staat aanwijzende verleende vergunningen tot inslag van Turf voor zijn 

Cichoreidrogerij met diverse informatie in 7 kolommen jaar 1841 (7) 

6623 42 

07-08-1813 

Kuiphof Klaas Binderts, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 

07-08-1813 

Kuiphof Klaas Binderts, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd 

is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 
1813 (5) 

6623 42 

07-08-1813 

Kuiphof Pieter Binderts, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 

07-08-1813 

Kuiphof Pieter Binderts, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd 

is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 
1813 (5) 

6623 41 

07-08-1813 

Kuiphof Pieter Binderts, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 

maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 

1813 (5) 

6276 1102-3 

18-12-1816 

Kuiphof Pieter Harm’s moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) 

van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

6623 42 

07-08-1813 

Kuiphof Pietje Binderts, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 
school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 

07-08-1813 

Kuiphof Pietje Binderts, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 

geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd 
is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 

1813 (5) 

6623 41 

07-08-1813 

Kuiphof Pijtje Binderts, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 

maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 
1813 (5) 

9725 Deel I   

Blz. 38 
00-00-1869 

Kuiphorst 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 1869 (2) 

8380 835-4 

05-07-1841 

Kuiprers A. H. te Ferwerd wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane 

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

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 

Kuir van der Sjoerd , 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) 



14-10-1814 

6850 16-A  

30-07-1824 

Kuit Karst Meinen,knecht van den Bakker Woudberg H. P.   een procesverbaal voor een vermoedelijk contract op afspraak 

tussen enige bakkers te Wolvega en voor gemene rekening Sluikhandel te drijven jaar 1824 (4) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Kuit Karste 567 Oldemarkt 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) 

6417 201 
13-05-1817 

Kuitenbrouwer J. H. ?----  Tromp Hylke Geerts staat vermeld in een document aan de Gouverneur van Vriesland dat is 
ondertekend  door de Luitenant Kolonel Commandant Kuitenbrouwer J. H. ? betreffende Militaire zaken dat hij uit den dienst 

is geraakt enz. jaar 1817 (2) 

6425 9 

06-01-1818 

Kuitenbrouwer M. J.  Luitenant Kolonel kommanderende enz. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. dat Ottema Teije Sijbolts hetb betreft zijn verlofpas enz. jaar 1818 (1) 

6422 464 + 510 

07-10-1817 

Kuitenbrouwer M. J. ---- Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij medestuurt Kuitenbrouwer M. J. Luitenant Commandant 

ondertekend een brief aan de Provincie Commandant van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een mussive is 
ontvangen om Betzema Betze Joh’s in te lijven en  de kanonnier Pietersma Pieter Sibles ontslag uit den dienst uit te reiken enz. 

jaar 1817 (4) 

6830 18-A blz. 6 
21-01-1824 

Kuiter de J. B. te Stavoren,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. 6 
21-01-1824 

Kuiter de S. B. te Stavoren,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) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Kuiterd  J. A. R. te Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

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

9185 1612 

05-12-1917 

Kuiters Foppe, 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) 

8375 708-5_36c 

20-07-1841 

Kuitert  J. A. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

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

8386 949/11 

20-09-1841 

Kuitert  J. A. R. te Leeuwarden, , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere 

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

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )    

8280 526-1, 36 

22-05-1840 

Kuitert  te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Kuitert ….?  te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kuitert ….? te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kuitert ….? 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) 

6049 627  
30-08-1819 

Kuitert J. A. (Jacob Albert) hij is benoemd als predikant (NH)  te Nes op het eiland Ameland jaar 1819 (1) 

6058 334 

09-05-1820 

Kuitert J. A. (Jacob Albert) Predikant te  Nes op Ameland  Onderwerp: een request  ter verhoging van zijn Tractement enz. enz. 

jaar 1820 (1) 

6057 258 
11-04-1820 

Kuitert J. A. (Jacob Albert) Predikant te Nes  op Ameland een request van hem naar de Gouveneur voor verhoging van zijn 
tractement omdat  hij bijna zonder eige toelage en de Gemeente van 341 zielen  in de uiterste graad van armoede leeft dus niets 

kunnen inbrengen , de levensmiddelen op het eiland erg dur zijn  omdat deze van de vaste wal gehaald meten worden enz. enz. 

jaar 1820 (3) 

6075 746 

02-10-1821 

Kuitert J. A. (Jacob Albert) predikant te Wiijckel hij is benoemd als predikant te Nes op Ameland jaar 1821 (1) 

6059 416 

12-06-1820 

Kuitert J. A.---- Beer Douwe J. , Scheltema Jan S.  en Kuitert J. A. Kerkpastoryvoogden te Nes op het eiland Ameland  enz. , 

Onderwerp reparatieen aan de kerk en de pastorie in den dorpe Nes dat deze in een zeer vervallen staat  dat men deze beter van 
de grond af opnieuw kan bouwen enz. enz. jaar 1820 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ferwerde-      

         radeel 

Kuitert J. A. R.  te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Franeker 

Kuitert J. A. R.  te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwarde- 

          radeel 

Kuitert J. A. R.  te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 

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



8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Kuitert J. A. R. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 11 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Kuitert J. A. R. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Kuitert J. A. R. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Kuitert J. A. R. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Kuitert J. A. R. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_23b 

20-07-1841 

Kuitert J. A. R. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus 

Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van 

de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 
maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2,  

11- 1, 2 
19-06-1840 

Kuitert J. A. R. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 
Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 

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

8285 615-2, 13-2 

19-06-1840 

Kuitert J. A. R. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 
Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 

aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Kuitert J. A. R. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  

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

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Kuitert J. A. R. te Leewarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2,  
36, 1, 2 

19-06-1840 

Kuitert J. A. R. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van 
Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de 

maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8280 526-1, 36 
22-05-1840 

Kuitert J. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Kuitert J. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel 

zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd 
jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8173 268/20, 177 

11-03-1839 

Kuitert T. J. Kortezwaag Schipper, jaar 1839 

8280 526-1, 22 
22-05-1840 

Kuitert te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_11+ 

11a 

20-07-1841 

Kuitert te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman 

van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (7) 

8177 333/9, 177 
28-03-1839 

Kuitert Thijs Jans Kollumerzwaag Schipper, jaar 1839 

9187 1644 

06-11-1918 

Kuitert Thijs, 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) 

8285 615-2, 23,1 
19-06-1840 

Kuitert Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer 
van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 

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

1840 (8) 

8201 785/9 

Bladzijde 2  

07-05-1839 

Kuitze D. D. Kapitein is met zijn schip de Jonge Dirk vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Dantzig staat vermeld op 

het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven 

en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6015 608-c 

11-10-1816 

Kuiyper Hendrik.----- 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Kuizema Pijter Fokkes 127 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) 

6418 248-b 1e bat 
2e  blz.  

Kukelaar Hendrik 154 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 



Nom. Staat 

07-06-1817 

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) 

8285 615-2, 43 

19-06-1840 

Kukes? de weduwe te IJlst wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad IJlst in de maand Mei 1840 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Kulder J. H. 6 is zijn volgnummer en de Gemeente Aengwirden1e Trein Bataillon hij staat vermeld op de staat van 

Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6424 609 
10-12-1817 

Kulpersma Jan 13 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Kun Bartholomeus, 62 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) 

6859 2/C 

16-11-1824 

Kunchel Jacob , geboren Jegersdorf 1800 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij 

rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 

kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn 
verwijderd zijn. Jaar 1824 (6) 

6389 5 

28-10-1814 

Kundig M. Huisvrouw van Bodenstaf Sjors van beroep Schoenmaker te Leeuwarden schrijft en tekend een brief dat haar man 

is uitgetrokken als remplacant voor Kus Jan van beroep Huisman te Weidum en zulks voor een somma van 1500 car. Guldens 
van welk bedrag 500 guldens betaald zijn en de rest in obligaties maar nu mijn man 3 jaar geleden vertrokken is en aldus 1 jaar 

over tijd is dat de obligatie met interesten moest betaald zijn en omdat de Boer niet aan te spreken is , is mijn vader naar Sneek 

gegaan en daar advocaat Spree ….? Last gegeven de obligatie enz. enz. maar dat er nu aan list gedagt wordt enz. verder een 
heel verhaal waar de obligatie is gebleven en dat het voor het gerecht komt enz. jaar 1814 (3) 

6711 232 

00-00-1822 

Kune Elizabeth-----Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van Franeker, 

(verkorte inhoud) die verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is overleden en 

Jacoba Kune gehuwd met Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers wonende te 
Leiden, Pieter Kune  uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. jaar 1822 (1) 

6711 232 

00-00-1822 

Kune Gerrit----Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van Franeker, (verkorte 

inhoud) die verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is overleden en Jacoba Kune 
gehuwd met Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers wonende te Leiden, Pieter 

Kune  uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. jaar 1822 (1) 

6711 232 

00-00-1822 

Kune Jacoba----Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van Franeker, (verkorte 

inhoud) die verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is overleden en Jacoba Kune 

gehuwd met Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers wonende te Leiden, Pieter 

Kune  uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. jaar 1822 (1) 

6711 232 
00-00-1822 

Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van Franeker, (verkorte inhoud) die 
verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is overleden en Jacoba Kune gehuwd met 

Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers wonende te Leiden, Pieter Kune  

uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. jaar 1822 (1) 

6711 232 

00-00-1822 

Kune Maria Margaretha----Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van 

Franeker, (verkorte inhoud) die verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is 

overleden en Jacoba Kune gehuwd met Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers 
wonende te Leiden, Pieter Kune  uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. 

jaar 1822 (1) 

6711 232 

00-00-1822 

Kune Pieter----Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van Franeker, (verkorte 

inhoud) die verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is overleden en Jacoba Kune 
gehuwd met Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers wonende te Leiden, Pieter 

Kune  uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. jaar 1822 (1) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Kuni Christiaan, 707 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) 

6420 360 
04-06-1817 

Kuni J. J. registratienummer 2773 staat vermeld in een document Ex- Garde Imperial (Keizerlijke Garde) Depot General des 
Concrits Levee des 80000 hommes enz. jaar 1817 (5) 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Kunne Jan Pieters 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 

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

enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

9187 908 
06-07-1918 

Kunst Andries te Amsterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Kunst Arjen A. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Kunst Bochus 256 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich 

naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 



6385 142 

06-07-1814 

Kunst Dirk Pieters te Vrouwenparochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij 

den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6244 314 

14-04-1814 

Kunst Dirk Pyters 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) 

5675 92 

25-01-1915 

Kunst G. T. ----Dijkhuizen T. in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt hij om een vergunning om  door 

de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  en wel de Franeker-Sneekerzeilvaart enz. ook aanwezig een Telegram , 
tevens genoemd de schepen “Cornelia” met schipper Kunst J. en de “Veendammerwerf” met schipper Kunst G. T. tevens het 

schip “Pieterdiena”  met schipper Krul J. jaar 1915 (5) 

9187 1114 
07-08-1918 

Kunst Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

5675 92 

25-01-1915 

Kunst J. ----Dijkhuizen T. in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt hij om een vergunning om  door de 

Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  en wel de Franeker-Sneekerzeilvaart enz. ook aanwezig een Telegram , 
tevens genoemd de schepen “Cornelia” met schipper Kunst J. en de “Veendammerwerf” met schipper Kunst G. T. tevens het 

schip “Pieterdiena”  met schipper Krul J. jaar 1915 (5) 

8375 708-5_5b 

20-07-1841 

Kunst J. O. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn 
ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Kunst Janna Reinders, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen 

van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen 
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Kunst Janna Reinders, 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-B 

04-02-1836 

Kunst Janna Reinders, 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) 

6271 586-6 
01-07-1816 

Kunst Johannes 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) 

6261 878-3 

11-08-1815 

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

ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek 

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

6631  1113 
24-09-1814 

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

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

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

Noord Oosten Veldkamp Jan en ten Zuid Westen de Roomsch Katholieke gemeente verder ene woning  no. 10A bewoond 
door de weduwe Gerrits Jans en ten Noord Oosten Goot van der Nanne Martens en ten Zuid Westen de Gemeente Balk  en de 

woning no. 164 door Kunst Johannis in gebruik  hebbende en ten Zuid Oosten de gemeente Balk  ten Noord Westen de 

weduwe Vries de Haaije Jacobs enz. jaar 1814 (5) 

8285 615-2, 27,2 
19-06-1840 

Kunst R. H. te Oldeberkoop 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) 

8280 526-1, 10 
22-05-1840 

Kunst R. J. te Doniawerstel 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 Doniawerstal ingekomen Consent billetten van 

Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van 

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

8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Kunst R. J. te Idskenhuizen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze 
verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

4635 A-1, 42 

12-01-1899 

Kunst R. Kapitein op de Ebenhaezer, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het 

beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

8280 526-1, 27, 3 
22-05-1840 

Kunst R. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 27 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Kunst R. te te Oldeberkoop 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 Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

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

8375 708-5_27c 

20-07-1841 

Kunst Reinder te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  

(Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending 
van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

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

8211 988-3, 27 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Kunst Reinder te Oldeberkoop 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 Ooststellingwerf ingekomen duplicaat 
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, 

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



9187 890 

04-07-1918 

Kunst Reinder,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) 

9182 630 

05-04-1916 

Kunst Reitze te Ootmarssum, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9182 734 
27-04-1916 

Kunst Reitze te Ootmarssum, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9182 243 

01-02-1916 

Kunst Reitze te Ootmarsum 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) 

9182 532 
23-03-1916 

Kunst Reitze, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 
Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2) 

6382 20 nr.  107 

29-03-1814 

Kunst Roelof Joh’s plaatsvervanger van Kunst Sjoerd Joh’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) 

6407 198- 
1+12-13 

04-05-1816 

Kunst Roelof Johannes 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) 

6101 1311  
16-12-1823 

Kunst Roelof Roelofs te Follega , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of 
Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks 

hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

9187 890 
04-07-1918 

Kunst Roelof,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 20 nr.  107 

29-03-1814 

Kunst Sjoerd Joh’s----Kunst Roelof Joh’s plaatsvervanger van Kunst Sjoerd Joh’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) 

9126 1270 

25-08-1879 

Kunst Tjerk----- Gezagvoerder van de vergane schip de Vrouw Hilligje met  een overzicht van de verzekerde waarde van het 

schip, de lading, waar het gebeurd is enz.  jaar 1879 (4) 

9189 905 

07-08-1919 

Kunstijsbaan ---- Sneek , Een plan tot aanleg van een Kunstijsbaan aan de Lemmerweg. Met 6 tekeningen (Blauwdrukken) en 

de benodigde correspondentie jaar 1919 (37) 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Kunten R. Rotterdam/Friesl. Schip de Preston, jaar 1839 

8376 728/7-c 

26-07-1841 

Kuper H. W. te Nieuweschoot,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts 

Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke 
oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5) 

5989 576 1e lijst 

26-07-1814 

Kuper J. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending 

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

8345 79-32 

25-01-1841 

Kuper Wolter, Grenadier afd. Grenadiers *  19-10-1819 Steenwijk,  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) 

6009 182 
15-03-1816 

Kuperis Oeds Jans Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

8199 729/5, 290 

Bladzijde 9-v 
17-07-1839 

Kuperius Hendrik K. te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

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

6633  1451 

19-11-1814 

Kupers A. H.---- Bottenga Sybe Hendriks wonende onder den Dorpe Ferwert wordt vermeld in een brief van de Armvoogden 

van den Dorpe Engwierum dat hij is verscheidene jaren gelimiteerd is geworden door den Dorpe Ferwert enz. en hebben hem 

geweigerd enz. verder  een brief ondertekend door de Armvoogd   Kupers A. H. geadresseerd aan Bottenga Sybe Hendriks en 
een brief dat de Deurwaarder Vries de Sijtze Gaeles op verzoeke van  Seecoma Jan Geerts en Plantinga Hendrik Sjoeks in qlt 

als Armvoogden  van Engwierum en Geïnsinueerd  aan Kuipers Aijze Hendriks Koopman , Zijlstra Pieter Jaspers  Huisman en 

Vellinga Folkert Andries  Mr. Wagenmaker alle wonende te Ferwerd in qlt als arm voogden van Dorpe Ferwert betreffende  
Bottenga Sybe Hendriksenz.  jaar 1814 (6) 

8257  70/1, 11 

21-01-1840 

Kupers Aise Hendriks van Ferwerderadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der 

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

6633 1360 
03-11-1814 

Kupers Aise Hendriks---- Walle de Sake Tijssens, Groot de Sjoerd Thomas, in kwaliteit als Kerkvoogden van de Hervormde 
Gemeente van Ferwerd en Vellinga Volkert Andries (ondertekend Folkert Andrijs Vellinga), Kupers Aise Hendriks en Sijlstra 

Pieter Jaspers ondertekend  Zijlstra Pieter Jaspers) in kwaliteit als Armvoogden van Ferwerd dat zij hebben laten verhuren enz. 

door Albarda Willem (Mr.) en dat willen dat enz. jaar 1814 (4) 

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Kupers Aize Hendriks 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 

Kupers Aize Hendriks 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) 

6034 398 
30-05-1818 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6627 698 
21-05-1814   

Kuperus A. ---- Douma Izaak Plaatsvervanger van de Schout van de Gemeene Oudega ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende  een request van het Stadsarmenhuis ondertekend door de Administrerende Voogd 

Kuperus A.  van Bolsward regarderende de verpligting ter alimentatie van zekere Joukes Tjitske en haar kind het request is 



aanwezig  waarin vermeld wordt dat de vader  van Joukes Tjitske met name Jans Jouke  te Opeinde is geboren deze Jouke Jans 

is omstreeks Pinxten in den jare 1790 gehuwd met eene Steffens Pietje te Bolsward enz. jaar 1814 (3) 

8309 1099-6 

06-11-1890 

Kuperus A. J.  het betreft een verzoek om zijn signalement als Plaatsvervanger enz. jaar 1840 (2) 

8214  1028/12 
08-10-1839 

Kuperus Age Jans 77 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) 

6623 42 
07-08-1813 

Kuperus Akke Martens, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 

07-08-1813 

Kuperus Akke Martens, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 

maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 
1813 (5) 

9181 1413 

06-08-1915 

Kuperus Albertje gehuwd met Hal v.d. Hendrik,  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) 

8356 320-14, 4 

02-04-1841 

Kuperus Anne Jans  plaatsvervanger van Jans Douma Johannes wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van 

Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (5) 

8309 1107-21 
09-11-1840    

Kuperus Anne Jans, hij is plaatsvervanger en dat is in het Stamboek aantekening van gehouden enz. jaar 1840 (4) 

9187 1475 

05-10-1918 

Kuperus Anne, 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) 

6623 42 
07-08-1813 

Kuperus Antje Gepkes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn 
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 
07-08-1813 

Kuperus Antje Gepkes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 

1813 (5) 

9187 1644 

06-11-1918 

Kuperus Arjen, 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) 

8362 440/2 

00-00-1841 

Kuperus Bauke Sijbes Koemelker te Sneek, Veroordeeld bij de rechtbank van Leeuwarden d.d. 2 April 1841 wegens het 

houden van ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten der Seperatisten (2) 

8374 685/2 

13-07-1841 

Kuperus Bauke Sybes Koemeker te Sneek onderwerp een vonnis van 06-08-1840 met een boete van 206.98 gulden incl.de 

kosten  wegens het houden van  ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten te Sneek enz. jaar 1841 (2) 

8379 808-4b 

17-08-1841 

Kuperus Bauke Sybes koemelker te Sneek----Postma Dirk Pieters Leeraar te Minnertsga  een veroordeling wegens het houden 

van ongeoorloofde godsdienstige  bijeenkomsten , wordt ook in genoemd Kuperus Bauke Sybes koemelker te Sneek jaar 1841 

(3) 

6840 36-A  

blz. 46 

22-04-1824 

Kuperus Bauke Timmerman van  beroep, 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) 

6630  1017B blz. 8 

22-08-1814 

Kuperus Beerend Jacobs staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

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

van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 
juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 7 

22-08-1814 

Kuperus Beerend Jacobs 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) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 13 

Kuperus C. te Boxum 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) 

6623 42 

07-08-1813 

Kuperus Christiaan Martens, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school 

zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet 

ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 
07-08-1813 

Kuperus Christiaan Martens, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende 
de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 

1813 (5) 

6401 
 

860-1-3+5 
31-10-1815 

Kuperus Cornelis Ages 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+ 12 
09-12-1815 

Kuperus Cornelis Ages 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) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 9 

Kuperus E. N. te Boxum 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) 

6053 900 

10-12-1819 

Kuperus F. D.---- Vries de A. G. en Kuperus F. D. ---- Doopsgezinde Gemeente te Berlikum. Onderwerp; een request van de 

diakenen  om subsidie met toegevoegd een lijst van uitgaven jaar 1819 (4) 



6268 326 

13-04-1816 

Kuperus F. P.   hij tekent mede de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of 

diensen  over het jaar 1813 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 (4) 

9465 Deel 2, 76 
31-10-1866 

Kuperus Fokke Dirks te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  (vergunning reeds op 11-03-1740) 

6840 36-A  

blz. 46 
22-04-1824 

Kuperus Folkert Boer van  beroep, 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) 

6089 1194 blz. 16     
23-12-1822 

Kuperus Folkert Petrus te Wieuwerd 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) 

6264 1149- 5 

21-11-1815 

Kuperus Freerk 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) 

6840 36-A  

blz. 15 

22-04-1824 

Kuperus G. S. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6264 1149- 4 

21-11-1815 

Kuperus Gerrit Joukes 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) 

6277 30-9 

09-01-1817 

Kuperus Gerrit S. de weduwe 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) 

9191 1267 

08-10-1920 

Kuperus H te Blauwkapel een verzoek tot vergunning voor het maken  van een uitweg van het in eigendom hebbende perceel 

te Blesdijke sectie enz. enz. en een door hem geschreven brief door hem ondertekend, ook een getekende kaart (Blauwdruk) 

met de situatie,     jaar 1920 (11) 

8376 728/7-c 
26-07-1841 

Kuperus H. J. Te Nijeberkoop,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts 
Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke 

oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5) 

6630  1017B blz. 3 
22-08-1814 

Kuperus Halbe Jacobs 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. 3 
22-08-1814 

Kuperus Halbe Jacobs 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) 

3701 10-C 

05-03-1839 

Kuperus Hans Jans, 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 1839 (7) 

9181  1923 
01-11-1915 

Kuperus Hijbrigje Jans gehuwd met Westra H. M. ,  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) 

6852 18-A 

30-08-1824 

Kuperus J. A. Kramer te Smallingerland Onderwerp; bekeuring wegens het niet kunnen produceren van een Patent als Kramer 

op de jaarmarkt te Norg jaar 1824 (7 

6840 36-A blz. 4 

22-04-1824 

Kuperus J. B. Kuiper 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) 

6390 19 

08-12-1814 

Kuperus J. H. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende 

onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen 

dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per 
nagt enz. enz. jaar 1814 (3) 

6422 458 3e 

Bataillon 
06-10-1817 

Kuperus J. J. Rouwerderhem 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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4-v 

17-07-1839 

Kuperus J. J. te Rauwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

6840 36-A  
blz. 14 

22-04-1824 

Kuperus J. L. Kuiper van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 4 

17-09-1839 

Kuperus J. M. te Engelum, 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) 

6840 36-A  
blz. 15 

22-04-1824 

Kuperus J. P. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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



8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.13>> 

27-08-1839 

Kuperus J. te Sneek 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) 

8214  1036/15 

10-10-1839 

Kuperus Jacob Halbes Schoolonderwijzer te Noordwolde hij ontvangt een Rijks Pensioen van vijf en tachtig gulden en een 

gelijke toelage uit de Grieternij kas van Weststellingwerf ingaande 1 oktober 1839 (4) 

6630  1017B blz. 3 

22-08-1814 

Kuperus Jacob Halbes 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. 3 
22-08-1814 

Kuperus Jacob Halbes 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) 

6282 737-18 

07-07-1817 

Kuperus Jan D., Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

3701 10-C 

05-03-1839 

Kuperus Jan Kornelis , 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 1839 (7) 

6254 144 
04-02-1815 

Kuperus Jan Oedzes voor het onderwijs der tamboers Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te doene 
uitgaven van  de Gemeente Oudega enz. Jaar 1815 (3) 

8120 293                   

1075/2 

30-10-1838 

Kuperus Jan Praamschipper, jaar 1838 

9181 1645 

03-09-1915 

Kuperus Jan,  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 276 

05-03-1917 

Kuperus Jan, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

6282 737-8 

07-07-1817 

Kuperus Jan, Kuiper 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 506 

21-05-1815 

Kuperus Jentje Ages staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van 

Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3) 

6840 36-A  
blz. 48 

22-04-1824 

Kuperus Jn D. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  
Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen 

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

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

9187 1644 

06-11-1918 

Kuperus Johannes, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 
17-07-1839 

Kuperus K. K.te Marssum 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 4 
17-09-1839 

Kuperus K. M. te Boxum, 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) 

9180 1246 

05-07-1915 

Kuperus Karsjen Jacob,  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) 

6264 1149- 5 
21-11-1815 

Kuperus Klaas 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) 

6070 424-17        

25-05-1821 

Kuperus Klaas N. 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) 

6658 575 blz. 5 

25-11-1816 

Kuperus Kornelis 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Kuperus Kornelis,  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 526-1, 4 
22-05-1840 

Kuperus L. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Kuperus L. te Bozum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  
(Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

Kuperus L. te Bozum 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) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Kuperus L. te Bozum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel 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, 4-2 

19-06-1840 

Kuperus L. te Bozum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Baarderadeel 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) 

6252 1186-6 
29-11-1814 

Kuperus M. 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) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 9 

Kuperus M. J. te Engelum 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) 

6854 6-A 

16-09-1824 

Kuperus Marten Binnerts---- Adema Kornelis Binnerts schipper en zijn vrouw Johannes Antje  te Cubaard  een 

handgeschreven brief met de handtekening van beide, verzoekt kwijtschelding  van  een boete wegens niet op tijd ingeleverde 

aangifte wegens de nalatenschap van Kuperus Marten Binnerts jaar 1824 (3) 

8220   1137/9  

blz. 2 

06-11-1839 

Kuperus Marten Jans 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) 

6864 11-A 

06-01-1825 

Kuperus Menten Binnerts Hij wordt vermeld in een document , staat van boeten  van zegelrecht/registratie en successie van 4e 

kwartaal  1824  vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de overtreding, het boetebedrag, 

vermindering/kwijtschelding en aanmerkingen jaar 1825 (3) 

6100  1215-11 

29-11-1823 

Kuperus Minne Jans ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Deinum 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. 13     

23-12-1822 

Kuperus Minne Jans te Marssum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95-14 

25-01-1822 

Kuperus Minne Jansz. te Marssum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

8210  958/2 211 

Bladz. 3>> 
17-09-1839 

Kuperus N. J. te Marsum, 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) 

8285 615-2, 33,1 

19-06-1840 

Kuperus N. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 
Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 

aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

3622 D. 

22-04-1853 

Kuperus Nanne Johannes---- Kingma Klaas Tjommes hij is als hoogstbiedende aangenomen als pachter van de Ophaalbrug 

over de Trekvaart van Leeuwarden naar Harlingen te Ritzumazijl en heeft tot borgen gesteld Kingma Jan Meintes en Kuperus 
Nanne Johannes beide te Deinum  ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van 

alle drie staan onder het document jaar 1853 (5) 

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Kuperus P. B.  Timmerman  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd 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. 14 

22-04-1824 

Kuperus P. J. Timmerman van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag 

der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hennaar- 
      deradeel 

Kuperus P. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 

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

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

6282 737-12 

07-07-1817 

Kuperus Petrus F. te Bozum met (47 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) 

9182 285/12 

07-02-1916 

Kuperus Pieter Franeker Nachtagent Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-12 

17-02-1915 

Kuperus Pieter Met signalement Agent van Politie Franeker , jaar 1915 (3) 

6840 36-A  

blz. 19 
22-04-1824 

Kuperus S. H. 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) 

8308 1070-8 
64-106 

28-10-1840 

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

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

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 4 

17-09-1839 

Kuperus S. K. te Marssum, 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) 

8210  958/2 211 
Bladz.3>> 

17-09-1839 

Kuperus S. N. te Marsum, 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) 

9126 1043-35 
1879/1880 

Kuperus S. R., Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 



8285 615-2, 35 

19-06-1840 

Kuperus S. te Stavoren wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Stavoren  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

6840 36-A  

blz. 16 

22-04-1824 

Kuperus Sippe Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6850 43-A  

04-08-1824 

Kuperus Sjoerd D. Koopman te Marssum een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens 

verkeerde aangifte van een  vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (2) 

9180 990 
25-05-1915 

Kuperus Tj. Te Marssum hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het  plaatsen van 
een hek langs zijn Logement aan de rijksstraatweg Leeuwarden naar Harlingen enz met de toestemming en de voorwaarden, 

tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. jaar 1915 (6) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Kuperus Wessel Geb. Franeker, laatst gewoond hebbende te Groningen. Fourier20-10-1836 Overleden te Koempoelang,  (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

9181  1923 

01-11-1915 

Kuperus----,  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) 

6418 234 
30-05-1817 

Kűpfer & Classen aannemers het betreft een contract voor leverantie van Levensmiddelen voor de Armee enz. jaar 1817 (1) 

6409 319 

06-09-1816 

Kupfer L. wordt vermeld op een naamlijst der geëmployeerden van de Algemeene Aannemers van Subsistentien voor den 

Dienst van Vivres & Fourrages enz. jaar 1816 (2) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Kupido Cornelis 533 Terschelling is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6397 666 
24-06-1815 

Kupper L.   ---- Classen J. A.  en Kupper L.   leveranciers zij staan in een  document ondertekend door de Commissaris 
generaal voor hrt Departement van Oorlog adinterem betreffende de leverancies enz. ook aanwezig een boekje Bestek en 

Conditiën van aanbesteding van  Vivres, Fourages en Legstroo voor den Armee van den Staat enz.  jaar 1815 (25) 

9725 Deel 2  
23-09-1879 

Kuppers Harlingen Kapitein op de Anna Augusta 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 1879 (2) 

6243 191-21 

06-03-1814 

Kurtle van Willem Wilhelmus, 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) 

6641  562 
24-06-1815 

Kurvers Lambertus staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van 
Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen maar omdat zij geen 

40 jaar in dienst zijn geweest komt hij niet in aanmerking enz. jaar 1815 (3) 

8096 
 

624/2 
31-01-1838 

Kurzen Benedict Geb. Eenadelen, laatst gewoond hebbende te Gorinchem. Flankeur12-2-1837 Overleden te Soerabaja, (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6389 5 

28-10-1814 

Kus Jan---- Kundig M. Huisvrouw van Bodenstaf Sjors van beroep Schoenmaker te Leeuwarden schrijft en tekend een brief 

dat haar man is uitgetrokken als remplacant voor Kus Jan van beroep Huisman te Weidum en zulks voor een somma van 1500 

car. Guldens van welk bedrag 500 guldens betaald zijn en de rest in obligaties maar nu mijn man 3 jaar geleden vertrokken is 
en aldus 1 jaar over tijd is dat de obligatie met interesten moest betaald zijn en omdat de Boer niet aan te spreken is , is mijn 

vader naar Sneek gegaan en daar advocaat Spree ….? Last gegeven de obligatie enz. enz. maar dat er nu aan list gedagt wordt 

enz. verder een heel verhaal waar de obligatie is gebleven en dat het voor het gerecht komt enz. jaar 1814 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

Kuts J. J. te Bergum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8280 517-11,  
34-35,  

37-38 

19-05-1840 

Kuts M. W. 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) 

6402 

 

922-1+2 

09-12-1815 

Kutsch  J.C. (wordt als Kulsch genoteerd) staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der 

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

Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6867 11-02-1825 1-

1-A 

Kutsch J. C. ---- Albarda Willem Lid van de Raad van de Stad Leeuwarden en zijne echtgenote Looxma Janke een request 

houden de een verzoek  om vernietiging van de Hypothecaire inschrijving  bij de Notaris Kutsch J. C. gedaan op 27-12-1817 
en. enz. wegens de nalatenschap van Hoitinga Trijntje en van de nalatenschap van Albarda Hendrikus Julius enz. enz. jaar 1825 

(6) 

6872 05-04-1825 
51-C 

Kutsch J. C. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad 
Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5) 

6386 118         

11-08-1814 

Kutsch J. C. bij de 4e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. 

met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2) 

6401 
 

870 
11-11-1815 

Kutsch J. C. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en 

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

6395 505 
21-05-1815 

Kutsch J. C. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met 
vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6396 619F 

23-06-1815 

Kutsch J. C. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden 

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

aldaar enz. jaar 1815 (3) 



6865 20-C 

18-01-1825 

Kutsch J. C.---- Veldt van der Johannes (zijn voogd is Kutsch J. C. te Leeuwarden)   * 3 Febr. 1802  z.v. Jacob van der Velde 

en Woude van der Geutie Jacobs,  Soldaat van beroep en wonende te Groningen , Hij heeft zich niet ingeschreven voor de 

militie terwijl dat wel verplicht was,  maar er een enz. enz. jaar 1825 (5) 

6866 01-02-1825 
8-C 

Kutsch J. C.---- Veldt van der Johannes te Leeuwarden, dat hij in de jaren 1821 wanneer hij daar toe wegens zijn ouderdom 
verpligt was geweest zich voor de militie niet te hebben doen inschrijven enz. en gezien desselfs voogd de Heer Kutsch J. C. 

enz. en dat ten verzoeke van de Kastelein Zwart Gerrit wonende op de Koemarkt te Leeuwarden als voogd van de minderjarige 

kinderen  de nalatenschap der ouders van Veldt van der Johannes heeft geinventariseerd met bijvoeging enz. jaar 1825 (4) 

8350 178-8 
20-02-1841 

Kutsch Jan Carel  Notaris te Leeuwarden hij diend een re3clame in tegen zijn aanslag in het regt van Patent verder aanwezig 
een Extract uit het Kohier van Patentschuldigden, een kenisgeving voor betaling enz. jaar 1841 (16) 

6404  58-2 

02-02-1816 

Kutsch Jan Carel staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij 

in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Kutsch Jan Carel, 824 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) 

6395 423 

03-05-1815 

Kutsch Jan Karel, Kapitein staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren 

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

6061 569 
15-08-1820 

Kutsch O. C. ,  hij staat  als lid die aanwezig is vermeld in een extract uit de Handelingen  der deputaten ter uitdeling der 
weduwe gelden  vergaderd  6 en 7 November 1815 in de Kosterij te Leeuwarden met Ontvangsten en Uitgaven jaar 1820 (4) 

6636 130 

06-02-1815 

Kutsch Otto Carel---- Bakker Geugjen Albartus Murray  Schout van de Gemeente Arum  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende een request van de Predikant Kutsch Otto Carel  en een Beroepbrief, waarin wegens 

vertrek van Putting Gerardus Predikant naar Exmorra deze plaats vacant is en in vergadering bijeen geroepen door 
Swartzenberg en Hohemlansberg thoe Wilco en ondertekend door Wiarda Hans Willem, Hilarides Heijn, Wiarda Lolle Wierds, 

Feenstra M. ook genoemd Ales Sampt Pieters enz. jaar 1815 (6) 

6039 761 
12-10-1818 

Kutsch Otto Carel---- Sloterdijk van M?. C. te Leeuwarden weduwe van Kutsch O. K. (Otto Carel) in leven predikant  bij de 
Hervormden te Pingjum dat zij door zijn overlijden in 1816 in zeer bekommerende omstandigheden enz. enz. jaar 1818 (2) 

6258 627-4 

21-06-1815 

Kutsch P. (Petrus) Ds. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert 

en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & 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) 

6088 1116 

29-11-1822 

Kutsch P. (Petrus) Predikant---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de Nederlanden 

over de jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B.  Directeur der Posterijen te 
Amsterdam die het mandaat tot uitbetaling enz. enz.  betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met Predikanten van 

Vriesland die uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, achterstand en het toegekende aandeel in de 

achterstand enz. enz.  jaar 1822 (4) hele dossier (21) 

8350 178/8 Kutsch, J. O.  (Notaris) te Leeuwarden Request  aanslag Patentrecht,  jaar 1841 (14) 

6401 

 

857 

10-10-1815 

Kutsh J. C. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van 

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

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

8285 615-2, 26,2 

19-06-1840 

Kutsma ? Katsma? A. te Oostrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

3622 I Stuk 2  
01-10-1833 

Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe 
Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas 

Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes 

Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde 
kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe 

van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader 

Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 
Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 

procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

9725 Deel 2  
26-01-1882 

Kutz J. Harlingen Kapitein op de Hercules 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) 

8201 785/9 

Bladzijde 2 
07-05-1839 

Kuudsen P. Kapitein is met zijn schip de Solid vanuit Harlingen is hij zeilklaar op 3 Mei naar Noorwegen staat vermeld op het 

document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en 
land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 

(4) dossier (8) 

6000 581 
17-06-1815 

Kuur de Klaas Pieks heeft voor zijn post als Deurwaarder bedankt en in zijn plaats aangesteld Sandhuizen  Johannes Geerts 
wonende te St. Anna Parochie  jaar 1815 (1) 

6624 158 

03-02-1814 

Kuur de Klaas Pieters hij is aangesteld door de Schout Santhuizen C. G. die dit document ook ondertekend, als Veldwagter van 

de Gemeente  St. Anna Parochie welke voor 1812 heeft gefungeerd als Dorpregter en een man activ is in zijn zaken enz. jaar 

1814 (1) 

5988 484 

18-06-1814 

Kuur de Klaas Pieters hij wordt voorgedragen tot de waarneming van de functie van Deurwaarder Executant in de Gemeente 

Minnertsga, St. Jacobi, St. Anna, Vrouwe Parochie en Menaldum enz. jaar 1814 (1) 

6641  588 
28-06-1815 

Kuur de Klaas---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schoiut van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende ten gevolge van de bedanking van Kuur de Klaas de Veldwagter is deze post vacant en 

er wordt voorgesteld voor deze post Santhuizen Johannes Geert enz. jaar 1815 (1) 

6645  865 

02-11-1815 

Kuur de Klaas---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de bijeenkomst in het Koffiehuijs alhier een zamenkomst geweest  wegens enz. 
aanwezig waren de eigenaren van de Veer en Veerschepen: Kuur de Klaas, Stolte Teunis Klasen, Boersma Jan Siedses, Vries 

de Cornelis Jans, Timstra Bote Hanses, Tanja Arjen Jans, en de Griffier de Notaris van Loon en viel Stolte Teunis Klasen zeer 

lastig door te zeggen dat de Tractementen van de Schouten veel te hoog waren Boersma Jan Siedses viel\ ook al uit dat zijn 
zwager Bientse enz. jaar 1815 (2) 



8373 674/10 

10-07-1841 

Kuur de Pieter Klazes, aan hem is overgedragen de Dijksvolmacht i.p.v. Bekuis (Bekius?) Doeke Joukes jaar 1841 (1) 

6633  1457 +1458 

laatste blad 
reglement 

19-11-1814 

Kuur de Pieter St. Annaparochie Schipper , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn 

naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen 
gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van 

derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51) 

6848 7-A  

12-07-1824 

Kuur de Pietje Luitzina---- Kuur de Syke Pieters gehuwd met  Visser Pieter Klazes te Amsterdam, een antwoord op haar 

request wegens vrijstelling boete wegens de nalatenschap van Kuur de Pietje Luitzina,  jaar 1824 (3) 

6623 205 

31-10-1813 

Kuur de Sjoerd Luitzens 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 

Kuur de Sjoerd Luitzens, 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 

Kuur de Sjoerd Luitzens, 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 ) 

6848 7-A  
12-07-1824 

Kuur de Syke Pieters gehuwd met  Visser Pieter Klazes te Amsterdam, een antwoord op haar request wegens vrijstelling boete 
wegens de nalatenschap van Kuur de Pietje Luitzina,  jaar 1824 (3) 

6633  1457 +1458 

19-11-1814 

Kuur dePieter St. Annaparochie Eigenaar Veer  St. Annaparochie , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke 

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

van enz. jaar 1814 (51) 

6244 314 
14-04-1814 

Kuur Dirk Freerks 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) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen 

Huis van 

Arrest 
26-03-1824 

Kuur Hendrikje W., 193 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 

Vrouwen 
Huis van 

Justitie 

26-03-1824 

Kuur Hendrikje W., 302 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 
Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Kuur Hendrikje W., 360 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) 

8280 517-11, 20 

19-05-1840 

Kuur J. L. 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) 

6081 436 
29-04-1822 

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

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

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

9191 1487 

06-12-1920 

Kuur v.d. J. Den Haag Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5) 

6632 1276  
2e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Kuur van der Jan, 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) 

6868 22-02-1825 
29-C 

Kuur van der Jetze Luitzens staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de 
afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 

kolommen met informatie) Jaar 1825 (2) 

6868 22-02-1825 
29-C 

Kuur van der Jetze Luitzens staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de 
afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 

kolommen met informatie) Jaar 1825 (2) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

van Arrest 

26-03-1824 

Kuur Willem IJ., 65 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 Justitie 
26-03-1824 

Kuur Willem Y., 262 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) 



6834 23-C 

20-02-1824 

Kuurstra Bauke Jurgens  ---- Tichelaar Teeke Jetbes is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie 

voor Kuurstra Bauke Jurgens  enz. jaar 1824 (3) 

6397 694 

29-07-1815 

Kuutweg Korporaal van de Rijdende Artillerie 1e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij 

wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een 

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

8225  1245-8a 

41-50 
07-12-1839 

Kuve E.  x Johanna Beusckamp 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) 

6671 54 blz. 19 
22-01-1818 

Kuvel A. A. te Deventer Predikant Classis van Deventer wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

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

(5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 

blz. 16 

22-01-1818 

Kuvel A. A. te Deventer Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document 

dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6709 36 deel 2  blz. 

18 

16-01-1822 

Kuvel A. A. te Deventer, 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) 

6865 15-A 
14-01-1825 

Kuyl Barbera---- Steenhouwer Willem Julianus Hendrik commies bij de aangifte accijnsen hij rapporteerd dat de Rekestant als 
erfgenaam van zijn moeder  Troyen van Lubina Johanna overl. 6 Juni 1823 te Ferwerd een memorie heeft ingeleverd bestaande 

een waarde van fl. 3400 inesteld door deszelfs oud tante Kuyl Barbera weduwe Swarts gewoond hebbende te Groningen  bij 

testament van 8 April 1794 enz. Enz.  Jaar 1825 (3) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 8 

06-02-1824 

Kuyp van der G. J. te Breukelen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 

voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 14 

06-02-1824 

Kuyp van der G. J. te Breukelen, 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 

6636  148 

13e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Kuyper Dirk Jans  Gecommetteerde van de Kerkraad  zijn handtekening staat onder het document;  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) 

8257  69/20, 1 

nummer 56 
20-01-1840 

Kuyper Evert A. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of 

Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6282 773 
18-03-1817 

Kuyper Hendrik---- Meulen van der Hendrik Gerrits wonende te Coudum heeft hedenavond om 8 uur en drie quartier mij (de 
Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) in presentie van  de heeren secretaris  Kuyper Hendrik en de gezworen 

Clercq , Tresling T. in de rechtkamer te Coudum , Onderwerp o.a. Belasting, geen nieuwe Korenmolens en er wordt aan het 

gezegde van  Meulen van der Hendrik Gerrits in waarheid enz. waaraan echter twijvele enz. jaar 1817 (2) 

6028 827 
20-11-1817 

Kuyper Huibert 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) 

6640   539 
14-06-1815 

Kuyper J. J. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en 
de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren 

enz. jaar 1815 (4) 

6048 508 

26-07-1819 

Kuyper Jacob en de erven van wijlen Vermooten G. Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen 

geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen 
in de Provincie Noord Holland en Utrecht  jaar 1819 (4) 

6632  

 
  

1237+1344 

25-10-1814 
 

Kuyper Jan Klaases, 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) 

9182 441 

08-03-1916 

Kuyper Regina Maria Catharina  gehuwd met Haagsma G. ,  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) 

6624 295 

14-02-1814 

Kuyper Rinse D.---- Boersma Cornelis S., Kuyper Rinse D. en Visser M. in qualiteit als Diaconen van de Gereformeerde 

gemeente van Ackrum en Terhorne schrijven en ondertekenen een request aan de Commissaris in het Arr. te Leeuwarden dat 
zij een losse schuld hebben van 280 gld. En een Obligatieschuld van 800 gld.  En de Schuldeisers sterk aanmanen en zij n iet in 

staat zijn enz. maar door de verkoop van enz. jaar 1814 (2) 

6098 933 
27-09-1823    

Kuyper Schonegevel 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) 

6872 05-04-1825 

50-C 

Kuypers Albert---- Kuypers Hendrik Alberts * 23-09-1801 te Workum dat hij niet van beroep Boereknegt zoon van Kuypers 

Pieter en Kroontje Trientje van beroep werkman maar moet zijn van beroep Bakkersknegt zoon van Kuypers Albert en Ypma 



Rinske van beroep Goud en Zilversmid verder wordt genoemd Kannee Jan Pieters. Onderwerp Certificaat van de Nationale 

Militie (aanwezig)  enz. jaar 1825 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Kuypers Coenradus Albert  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

5995 36 en 59 
14-01-1815 

Kuypers D. , (conducteur)  hij wordt genoemd als een  ontrouwe opzichter , een proces verbaal wegens frauduleus handelen, 
tevens genoemd Nauta Klaas (Pikeur)  en de Inspecteur Generaal Goudriaan A. F, de aannemer Boer de Sjoerd Aukes als 

Borg.,   Zijlstra H? D.enz. enz  jaar 1815 (14) 

5984 154 
26-02-1814 

Kuypers D. Conducteur hij staat vermeld op de Nota van Declaratien van den Ing. Chef Ing. En Conducteurs van de Waterstaat 
ten Dienste der Departementale gebouwen in Vriesland de jaren 1811, 1812 en 1813 met de bedragen die hij tegoed heeft,  jaar 

1814 (5) 

6250 999 

17-10-1814  

Kuypers D. D. , ---- 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) 

6847 1-A 

01-07-1824 

Kuypers de Willem te Buitenpost, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens verkeerde 

aangifte van een paard jaar 1824 (2) 

3698 B-15 

nrs. 1-14 

15-02-1832 

Kuypers---- Dinhart Hendrik Kuypers, 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) 

6622 2041 
22-11-1813 

Kuypers Dirk---- Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef, Onderwerp: Berekening van kosten voor een dubbel gebouw voor het 
Oranjewoud en  te tekenen en dat op het laatst is toegevoegd de Conducteur Kuypers Dirk ook een brief ondertekend door  

Figge Johannes Conducteur betreffende het tekenen voor  Insumerzijl met bestek enz. jaar 1813 (4) 

6872 05-04-1825 
50-C 

Kuypers Hendrik Alberts * 23-09-1801 te Workum dat hij niet van beroep Boereknegt zoon van Kuypers Pieter en Kroontje 
Trientje van beroep werkman maar moet zijn van beroep Bakkersknegt zoon van Kuypers Albert en Ypma Rinske van beroep 

Goud en Zilversmid verder wordt genoemd Kannee Jan Pieters. Onderwerp Certificaat van de Nationale Militie (aanwezig)  

enz. jaar 1825 (4) 

6871 22-03-1825 
11/5-C 

Kuypers Jan vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie Depot 
Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart aanstaande de 

paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5) 

6872 05-04-1825 
50-C 

Kuypers Pieter---- Kuypers Hendrik Alberts * 23-09-1801 te Workum dat hij niet van beroep Boereknegt zoon van Kuypers 
Pieter en Kroontje Trientje van beroep werkman maar moet zijn van beroep Bakkersknegt zoon van Kuypers Albert en Ypma 

Rinske van beroep Goud en Zilversmid verder wordt genoemd Kannee Jan Pieters. Onderwerp Certificaat van de Nationale 

Militie (aanwezig)  enz. jaar 1825 (4) 

6250 999 
17-10-1814  

Kuypers W.,.  ---- 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) 

6636  148 
13e  blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Kuypsta Anne Wybes Gecommetteerde van de Kerkraad zijn handtekening staat onder het document;  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) 

5674 66 

27-05-1911 

Kuyten G. te Woerden ---- Valk Jan J. & zoon, Vischhandelaar te Wartena (Holland) verzoekt in een handgeschreven en door 

hem ondertekende brief om met de motorboot  “Vischlust” te mogen bevaren de vaarwaters,  het nieuwe kanaal  van de 

Kletstervaart tot de Opeindervaart de Geul door de binnen Leyen en de Leyen enz. enz. tevens de verdere correspondentie 
betreffende deze aanvraag waarbij een bedankbrief met gedrukt briefhoofd en door hem ondertekend , een vergunning (groen) 

tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief  dat hij de Motorboot “Martha”heeft gekocht van  Kuyten G. te 

Woerden waarvan bijgesloten een handgeschreven en door hem ondertekende brief van  Kuyten G. te Woerden en de 
vergunning  (Wit) van 30 Juni 1904 en deze omgedoopt is naar “Vischlust” enz., jaar 1911  (13) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Kuytert e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

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

6871 22-03-1825 
11/3-C 

Kuzes Gerrit Douwes Bataillon 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) 

6303 532-m 

04-11-1823 

Kwak Grietje Geerts 39 jaar zij staat vermeld op een document  van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht te 

Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

6303 5 
05-12-1823 

Kwak Grietje Geerts is één van de drie gedeserteerden uit het Bedelaarsgesticht te Ommerschans en deze zijn gearresteerd en 
teruggebracht enz. enz. jaar 1823 (3) 

6303 538 

08-11-1823 

Kwak Grietje Geerts, wordt vermeld op een document genaamd Opgave der voorgevallen  Mutatien  in het personeel = 

bewoners in de Ommerschans aanwezig zoals gedeserteerd en in Ommerschans geborene , voor zoo verre de provincie 

Vriesland betreft loopende voor de maand September 1823 enz. jaar 1823 (2) 

6303 532-m 

04-11-1823 

Kwak Marcus Macharia 4 jaar hij staat vermeld op een document  van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht te 

Ommerschans enz. jaar 1823 (2) 

6303 5 

05-12-1823 

Kwak Marcus Macharia is één van de drie gedeserteerden uit het Bedelaarsgesticht te Ommerschans en deze zijn gearresteerd 

en teruggebracht enz. enz. jaar 1823 (3) 

6303 538 

08-11-1823 

Kwak Marius Macharia, wordt vermeld op een document genaamd Opgave der voorgevallen  Mutatien  in het personeel = 

bewoners in de Ommerschans aanwezig zoals gedeserteerd en in Ommerschans geborene , voor zoo verre de provincie 

Vriesland betreft loopende voor de maand September 1823 enz. jaar 1823 (2) 

8201 785/9 Blz.  
4 midden 

07-05-1839 

Kwakenburg J. F. Kapitein is met zijn schip de Concordia op 1 Mei vanuit Leverpool vertrokken naar Amsterdam, staat 
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum 

met haven en land   enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 21-v 

17-07-1839 

Kwakman F. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 21-v 

17-07-1839 

Kwakman J. 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) 

6038 650 

02-09-1818 

Kwakman Pieter  , 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 Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3) 

6036 479 

07-07-1818 

Kwalin Arie,  Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de 

Rekenkamer aan de Rentmeester van het Westland  Trappen van der J. D. N. der Domeinen  te Hondsholredijk,  jaar  1818 (3) 

9725 Deel 2  

Blz. 180   

00-00-1898 

Kwast  Siebe , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 185 

00-00-1898 

Kwast  Siebe, Zeemilitie, gaat naar Hull, 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) 

6830 18-A blz. 6 
21-01-1824 

Kwast B. S. (Renteniersche) te Warns,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) 

8214  1026/1-11 

07-10-1839 

Kwast Johannes Hessels te Nijehaske, 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 208 

00-00-1900 

Kwast Siebe , Zeemilitie gaat naar gaat naar Hull 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 1900 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 181    

00-00-1898 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 189 
00-00-1898 

Kwast Siebe Zeemilitie vertrekt naar Engeland, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 183    
00-00-1898 

Kwast Siebe, Zeemilitie gaat naar Engeland, 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 207 

00-00-1899 

Kwast Siebe, Zeemilitie gaat naar Hull, 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 1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 202 

00-00-1899 

Kwast Siebe, Zeemilitie, gaat naar New York,  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) 

9184 155 

03-02-1917 

Kwast Sijbe, 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) 

9186 146 

06-02-1918 

Kwast Sijbe, 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 

9181 1413 

06-08-1915 

Kwast Sybe,  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 1751 

06-10-1915 

Kwast Tjerk,  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) 

6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Kwel A. A. te Deventer, 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) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Kwik de Philippus Jacobus * 03-06-1796 Ostende , Lansier;   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) 

8370 602/8 

21-06-1841 

Kylstra Libbe,  Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun gegevens 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 20 
06-02-1824 

Kylstra R. L. te Tinallingen, 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 

8257  69/22 
20-01-1840 

Kymmell L. O. de weduwe staat vermeld op een document Extract uit het register der resolutien van de minister van financiën 
betreffende een partij Turf enz. jaar 1840 (4) 
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