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Invt. Akte Toegang 11 ** 

3591 53 
12-07-1858 

Maaden v. der J. J.  Expediteur te Amsterdam heeft aanvraag gedaan voor voor de in werking stellen eene geregelde dienst 
ussen Leeuwarden en Lemmer via Wartena, Grouw, Irnsum, Oude Schouw, Jeltesloot, Heeg, Woudsend en Sloten en 

aansluiting met de stoomboot naar Amsterdam,  jaar 1858 (11) 

3597 Map 1551-a 

00-00-1842 

Maaden van der J. J. Amsterdam----Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals 

Harlingen – Leeuwarden naar Sneek, Leeuwarden – Groningen naar Delfzijl, Delfzijl – Embden  naar Leer.(44)  .  

6709 36 deel 2   

blz. 12 

16-01-1822 

Maagh Costerus L. te Grosthuizen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 12 

06-02-1824 

Maagh Costerus te Grosthuizen, 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 

8356 303-11 
29-03-1841 

Maaijbaum Johann Rudolf ---- Maijbaum Johann Heinrich van beroep Turfmaker te echten geb. 1 mei 1811  Soltlage Distrikt 
Uffelen Koninkrijk Hannover  zoon van Maaijbaum Johann Rudolf en Sicher Maria Gertrud wonende te Soltlage Distrikt 

Uffelen Koninkrijk Hannover hij komt voor in een document Opgave van Personen welke niet in de termen vallen om bij de 

Militie te kunnen worden ingelijfd enz. jaar 1841 (6) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Maaikmoei P. H. , 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) 

6028 786 
05-11-1817 

Maakal M. S. Betreft zijn tractament als schoolonderwijzer te Rottevalle enz. enz. jaar 1817 (2) 

6027 726 

15-10-1817 

Maakal M. S.---- Nicolai D. A. Schoolonderwijzer te Oudega Smallingerland  en Maakal M. S. Schoolonderwijzer te Rottevalle, 

een staat van “ salaris”  voor beide, jaar 1817 (3) 

6028 785 + 786 
04-11-1817 

Maakal M. S.---- Nicolay D. A.  Schoolonderwijzer te Oudega over de eerste 2 kwratalen van 1815 ad. 20,00 van  Maakal M. S. 
schoolonderwijzer te Rotterdam ad 42,00 over de 4 kwartalen van 1816 niet zijn afgehaald door de belanghebbenden met als 

oorzaak dat Nicolay D. A.  in april 1815 is overleden en hebben zijn 2 kinderen verzuimd enz. en Maakal M. S.   is aangesteld 

29 september 1814 in januari 1816 heeft hij afstand gedaan van de school en enz. jaar 1817 (2) 

5999 424 

06-05-1815 

Maakal Marten Siebes, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het 

tractement , jaar 1815 (2) 

6633  1405 

12-11-1814 

Maakal Marten Sijbes---- Wielandt Schoolopziener van het tweede Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vrieslanddat  Maakal Marten Sijbes benoemd en aangesteld is geworden tot Schoolonderwijzer te Rottevalle 
en zijn post heeft aanvaard op den 1e November enz. jaar 1814 (1) 

5997 261 

20-03-1815 

Maakal Marten Sybes te Rottevalle, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende salaris 

en wanneer in dienst gekomen  jaar 1815 (3) 

8386 949/33 

20-09-1841 

Maakal S. te Drachten, 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) 

8384 923/4 

17-09-1841 

Maakal Siebe Martens Winkelier te Drachten, onderwerp eenkoop van een huis dat vervallen bleek enz. jaar 1841 (1) 

8381 841/10-E 

26-08-1841 

Maakal Siebe Martens, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van 

soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6623 109 

08-01-1814 

Maakal W. M.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te 

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

gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en 

Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5) 

6626 527 

18-04-1814 

Maakal Wouter Martens  ---- Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de Heer 

Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis gebracht dat 

denzelve op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip Hendrik zijn Huisvrouw 
Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer  zijnde Bruinsma Sijbrand G.  te Warns enz. en ook gezien het groot halstarrige 

belastingschuldigden  te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van de Regtbank  te Sneek  waarin genoemd 

Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob  Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen 
Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze 

Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe 

Warns die ons te kennen gaf dat enz.  jaar 1814 (7) 

6049 537 
02-08-1819 

Maakal Wouter Martens---- 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 

Maakal 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) 

6623 166-167 

11-01-1814 

Maakal Wouter Martens, hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en Scharl 

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

6249 
 

829 
05-09-1814 

Maakal Wouter Martens, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma 
Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het 

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

6628 722-B 

07-05-1814 

Maakal Wouter Martens, Huisman te Warns schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van 

Vriesland dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van het enz.  
over de jare 1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27) 
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6243 157 

04-03-1814 

Maakol Wolter Martens ,  ---- Bruinsma Sybrand G.  gewezen Groot Schipper , Hiddes Reina Renteniersche,  Boer de Hidde 

Sierds , Boer de Haring Pieters , Sijp van der Wytze Atzes,  Jong de Sierd Hanzes,  Jong de Cornelis Jarigs,  Maakol Wolter 

Martens ,  Boersma Tjerk Jans , Bayma Otte Jacobs  Huislieden alle te Warns wonende  dat zij door de gemeente met  

excentoriale  middelen gedreigd worden en  enz. enz. jaar 1814 (3) 

8096 626/20 

43/455 

28-06-1838 

Maalstead R. Harlingen Kapitein op de Johanna, jaar 1838 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Maalsteed R. Kapitein met het schip de Johanna van Batavia naar Amstredam 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) 

6626 487  blz. 6 

07-04-1814 

Maan v.d. IJbeltje Lieuwes 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) 

6632 1276  

2e blz.  

kolommen 
14-10-1814 

Maan v.d. Klaas Leuwes, 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) 

6089 1155 

11-12-1822 

Maan van der L. ,  ---- 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) 

8280  517-11, 27 

19-05-1840 

Maan van der Pieter wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen 

van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, 
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6709 36 deel 1 

blz. 7 

16-01-1822 

Maandag H. te Dubbeldam, 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. 9 

16-01-1822 

Maandag H. te Dubbeldam, 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) 

6419 285 

30-06-1817 

Maane Pierre * Merssen wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave 

van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht 
gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn 

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

legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

6004 880 
26-10-1815 

Maanen ….? van,  is benoemd tot Minister voor het departement van Justitie en de heer Jonkheer Repelaar van Driel O. tot 
Commissaris Generaal voor het Onderwijs en de heer Baron Goubau d’Hovorst tot Directeur generaal voor de zaken van de 

Catholijke Eeredienst enz. enz. jaar 18152) 

6038 648 
01-09-1818 

Maanen van ….?---- Alma ….? 1e  Commies ten kantore bij de Gouveneur van Friesland, wordt verder in genoemd de Heer 
Meinsma ….?  onderwerp een bedrag van fl. 104.=  getekent door de minister van Justitie van Maanen ….? jaar 1818 (5) 

5986 249 

05-04-1814 

Maanen van F. J. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. 

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

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

8350 170-5 

18-02-1841 

Maanen van---- Rusting Jan van beroep Broodbakker en woonachtig binnen de Stad Hoorn  wordt vermeld in een document van 

de Hoge Raad der Nederlanden  als antwoord op zijn beroep in Cassatie van 30 october 1840  het betreft een geldboete van 400 

guldens  alsmede de kosten op de bekeuring van accijns op het Gemaal enz. verder worden genoemd de Raadsheer Loke(s?) de 
Advocaat Generaal Maanen van enz. jaar 1841 (8) 

9184 557 

03-05-1917 

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

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

9184 155 
03-02-1917 

Maaren van Pieter Johannes gehuwd met Linde van de Maatje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche 
paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere 

geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

9186 244 

05-03-1918 

Maaren van Pieter Johannes gehuwd met Linde van de Maatje, 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 

8275 399/14, 105 

23-04-1840 

Maarl van der Switze Hielkes Ureterp Schipper op de Hoop, jaar 1840 

 

7999 565-1  

08-06-1837 

Maarschalk Jan Geb. Bernijbroek, laatst gewoon hebbende te Hoogkarspel. Flankeur 8-5-1836 Overleden te Weltevreden (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) 

6626 487  blz. 9 
07-04-1814 

Maarsen v. Hendrik Feijes 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) 

6683 2 deel 1 
Blz. 8 

04-01-1819 

Maarsman G. Ouderling te Vlissingen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te Zeeland 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. 12 
04-01-1819 

Maarsman G. te Vlissingen 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. 7 

06-02-1824 

Maarsman G. te Vlissingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 13 
06-02-1824 

Maarsman G. te Vlissingen, 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. 9 

16-01-1822 

Maarsman G. te Vlissingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

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

6709 36 deel 2 blz. 

13 

16-01-1822 

Maarsman G. te Vlissingen, 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) 

6830 18-A blz. 45 
21-01-1824 

Maart P. 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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Maart Paulus, 10 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) 

6277 30-11 

09-01-1817 

Maart Petrus 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) 

8275 404/32, 229 
25-04-1840 

Maartense Jacobus Maartense oud 24 jaar geb. Zierikzee tot de doodstraf veroordeeld, maar enz. , jaar 1840 

6626 487  blz. 5  

07-04-1814 

Maarum van Fije Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der 

belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

4894 1242, 498 

16-04-1896 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, 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, jaren 1885-1910 

4894 1751, 904 

08-05-1896 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, 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, jaren 1885-1910 

4894 1902, 814 

19-05-1896 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, 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, jaren 1885-1910 

4894 4114, 1891 
19-12-1895 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, 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, jaren 1885-1910 

4894 4755, 2315 
27-12-1898 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Burgemeester Britzel, 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, jaren 1885-1910 

4894 48 

30-05-1896 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, 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, jaren 1885-1910 

4894 Blauw  

16-04-1896 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, 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, jaren 1885-1910 

4894 1242 +1902 

+3987 

1885-1910   

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks en  Dijk van Hylkje (Hieltje) Jacobs Makkum 

Kapitein op het Schip de Feniks, 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 enz., jaren 1885-
1910  (59) 

4894 3987 

12-12-1895 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, 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, jaren 1885-1910 

4894 4755 

27-12-1898 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Burgemeester Britzel, 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, jaren 1885-1910 (5) 

4635 A-1, 61 

16-05-1895 

Maas & zoon Makkum Schip de Vijf Gebroeders, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 

wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

6840 36-A  
blz. 45 

Maas Andries P. N. Smid 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 



22-04-1824 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) 

8375 716-3_3D 

22-07-184 1 

Maas Gerrit kind van Maas Johanna Agnes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands 

Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten 

van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Maas Gerrit kind van nr. 3248 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) 

9182 605 

05-04-1916 

Maas Gerrit,  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) 

5666 Jaar 1882  
akte 2 

Maas H. boekhouder der Makkumer  Stoombootreederij , Zwaagwesteinde  naar Leeuwarden Zwaagwesteinde en Groningen,  
enz. jaar 1882 (5) 

5666 Jaar 1882  

akte 5 

Maas H. boekhouder der Makkumer  Stoombootreederij een wijziging in de dienstregeling  Makkum Bolsward en   

Zwaagwesteinde  naar Leeuwarden Zwaagwesteinde en Groningen,  enz. jaar 1882 (5) 

5666 Jaar 1882  
akte 12 

Maas H. boekhouder der Makkumer  Stoombootreederij laat weten; een verandering in de dienstregeling  Makkum en  
Bolsward  tevens aanwezig een dienstregeling Makkum Bolsward voor de Zomerdienst met de Stoomboot “Flevo” enz. jaar 

1882 (5) 

5666 Jaar 1883 Akte  

2, 9, 10,20 

Maas H. boekhouder der Makkumer  Stoombootreederij, aankondiging een wijziging in het bestuur  enz. en een aankondiging 

van wijziging in de dienstregeling jaar 1883 (10) 

6038 650 

02-09-1818 

Maas Hendrik, 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) 

4894 874, 453 

09-03-1896 

Maas Hylkje  Jan  Willemszoon Fabrikant en Eig. Schip de Feniks, 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, jaren 1885-1910 

8375 716-3_2c 

22-07-1841 

Maas Joanna Agnes Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van 

naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8375 716-3_3D 

22-07-184 1 

Maas Johanna Agnes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt 

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

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

5674 58 

24-11-1910 

Maas M. H.---- Schelpvisserij N. V. “Friso” te Harlingen  verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  om 

een vergunning te mogen bevaren van de Harlinger Leeuwardertrekvaart met de schelpzuiger- Stoomboot genaamd “Friesland” 
teneinde aan de werf van de firma Landeweer te Leeuwarden de nodige herstellingswerkzaamheden enz. het sdres der 

administrateur bestuurder is Maas M. H. (of Maas M.M.) enz. jaar 1910  (5) 

9184 1031 
01-08-1917 

Maas Marten Hijlke gehuwd met Veenstra Jansje Alberdina, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 
1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, 

woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Maas Pieter 228 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

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

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

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Maas Reina Geb. Lochem, laatst gewoond hebbende te Eijbergen. Flankeur 22-12-1836 Overleden te Matoca,  (3) totaal dossier 

van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6865 40-A 

20-01-1825 

Maas W.  Predikant der Hervormden  te Makkum, hij weigerd stellig een verklaring volgens art.  enz. enz. in te vullen,  omdat 

hij geen politiek of justicieel ambtenaar is enz. jaar 1825 (2) 

5666 4 

21-02-1885 

Maas W. Jzn. Makkum Cargadoor en Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij , Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1885 (5) 

5666 4 

21-02-1885 

Maas W. Makkum Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 

en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1885 (6) 

5666 10 

21-04-1883 

Maas W. Makkum Wijziging Dienstregeling Makkum Bolsward Makkumer Stoomboot  Rederij. , Dossier met Advertenties en 

ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 

1883 

5666 Jaar 1884   
akte 11 

Maas W. te Makkum betreft de wijziging van de Zomerdienstregeling  met de vertrektijden van de Makkumerstoombootredery 
met de Stoomboot Flevo enz. jaar 1884 (3) 

5666 12 

22-05-1882 

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederi, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882 (5) 

5666 5 
20-10-1882 

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij , Dossier met Advertenties en ander publicaties over 
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882 

5666 2 

08-02-1883 

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883 

5666 2 

10-08-1882 

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882 

5666 20 

21-10-1883 

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883 

5666 11 

05-06-1884 

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884 



5666 9 

23-04-1883 

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883 

5666 Jaar 1885  

akte 4 

Maas W. te Makkum in een door hem getekende brief,  Onderwerp: betreft de wijziging van de dienstregeling  Makkum 

Bolsward, met de vertrektijden van de Makkumerstoombootredery  enz. jaar 1885 (5) 

6830 18-A blz. 13 
21-01-1824 

Maas Willem 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) 

5665 23-06-1881  

akte  

255 t/m 261 

Maas Willem, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij, maakt bekend in een handgeschreven brief die hij ondertekend 

dat de  Winterdienst aanvangt 14 october wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, jaar 

1881 (4) 

5665 14-04-1881  
akte  

212 t/m 215 

Maas Willem,---- Kingma Tjeerd Herre, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij, maakt bekend in een 
handgeschreven brief die hij ondertekend dat  in zijn plaats is benoemd Maas Willem, Fabrikant te Makkum het kantoor der 

reederij zal dan zijn te Wijk A. no. 32 , wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, jaar 1881 
(5) 

6646 943 

18-11-1815 

Maasdorp Jacob en Zeilinga Ede het betreft Gestrande goederen op Schiermonnikoog enz. en dat het voor 1795 nooit zo is 

geweest op het Eiland zal de handelswijze van de Strandvoogd niet met de wet bestaanbaar zijn enz. jaar 1815 (1) 

5995 37 

14-01-1815 

Maashees, 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Maashuis Johannes Wouters 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 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6038 650 

02-09-1818 

Maaskamp Willem de weduwe,  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 Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt,  jaar 1818 (3) 

6424 609 
10-12-1817 

Maassen Pieter 9 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

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

9134 1337 
04-10-1883 

Maassluis    , een aanbesteding voor het plaatsen van het  twee IJzeren lichtopstanden aldaar en het afbreken van de oude houten 
lichtopstanden, Bestek en tekeningen aanwezig )  jaar 1883 (30) 

5672 45 

18-06-1891 

Maastricht Groningsche  stoomboot Maatschappij  met het schip “Zuiderzee ” wordt vermeld in : Een staat der door 

Gedeputeerde  jaar 1891 

5673 
 

148-B  
30-05-1895 

 

Maastricht Groningsche Schroefstoombootmaatschappij ----Lousberg Jos een handgeschreven en ondertekende brief van 
Lousberg Jos Directeur  Maastricht Groningsche Schroefstoombootmaatschappij te Maastricht,  er wordt genoemd de 

Stoomboten de “Petrus”, de Maastricht-Groningen,  en de Zuiderzee die reeds een vergunning hebben vanaf 19 Maart 1891 een 

dossier met correspondentie gaande  over diverse vergunningen voor diverse met name genoemde wateren in Friesland , enz. 
jaar 1895 (7) 

5673 

 

148-A 

07-10-1897 
 

Maastricht Groningsche Schroefstoombootmaatschappij te Maastricht, Directeur Lange Jos, er wordt genoemd de Stoomboten 

de “Petrus”, de Maastricht-Groningen,  en de Zuiderzee die reeds een vergunning hebben vanaf 19 Maart 1891 een dossier met 
correspondentie gaande  over diverse vergunningen voor diverse met name genoemde wateren in Friesland ,  een 

handgeschreven en ondertekende brief van de directeur Lange Jos en 2 handgeschreven en ondertekende brieven van Lousberg 

Jos tevens Directeur enz. jaar 1897 (11) 

8373 678/5 

12-07-1841 

Maastricht----- 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) 

8375 708-5_41 
20-07-1841 

Maat G. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) 
Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort 

van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

3698 A-8 

10-10-1828 

Maat Jantje Harmens , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 

(5) 

3698 A-4 
08-10-1828 

Maat Margjen Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3) 

6254 140-B-blz. 34 

17-01-1815 

Maat ten E. ondertekend een verklaring dat het Originele Rekenboek der geestelijke Goederen van den Jare 1581 en onder ons 

op het raadhuis berustende  enz. wordt vermeld   in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder 
bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815. 

6254 140-B-blz. 25 

17-01-1815 

Maat ter E. uit een huis in de Breedstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke 

goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815 

6418 255-A 
00-05-1817 

Maat van der Barteld 382 is zijn volgnummer en Rijssen 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) 

8211 988-3, 41  

Bladzijde 2  
26-09-1839 

Maath?  P. 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 Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 



6013 399 

08-07-1816 

Maathuis Jannes geb. Tubbergen, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  

welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4) 

6038 650 

02-09-1818 

Maatjes Neeltje  weduwe van Kwakman Pieter  en van Boon Jan  , Zij 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) 

6071 460 
05-06-1821 

Maatschappij van Weldadigheid een Nominative lijst der heren Leden van de commissie van Landbouw in Friesland  en Leden 
van de Maatschappij van Weldadigheid Sederius Meinardus, Kolk van der Hendrik Willem,  Hylarides Wierd Pieters , Fontein 

Pieter,  Gasinjet Paulus,  Andree Daniel Beucker ,  Ambrosius Ayls, Nicolai Rein,    , jaar 1821 (2) 

6677 287 
08-07-1818 

Maatschappij van Weldadigheid,  Bij de eerste vergadering van de My. Van Weldadigeheid  op 22-06-1818  te Den Haag 
Kommissie van Weldadigheid heeft besloten om over te gaan tot ene proeve om een aantal huigezinnen op de nog onbebuwde 

gronden  van ons Vaderland over te brengen enz. enz.  Jaar 1818. (11) 

  

9180 420 

05-03-1915 

Maayer Geziena gehuwd met Visser Hille ,  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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Maazen Pijlges 78 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) 

6849 3-A 

19-07-1824 

Mabius Paulus Johannes notaris te Marssum, een request, jaar 1824 (3) 

5666  Jaar 1901 

akte 1 

Mabl…?  Du A. D.---- Stoomboot-Redery “Terscheling “  O.Z. Voorburgwal 127 te Amsterdam (met een moeilijk te ontcijferen 

handtekening ) een  aankondiging van een Dienstregeling Terschelling-Vlieland-Harlingen enz. jaar 1901 (6) 

8120 254 ,  

1072/14 

29-10-1838 

Mac Donald F. te Rotterdam Schipper op de Harlingen, jaar 1838 

8223 254, 
1199/1 

23-11-1839 

Mac Donald J. Rotterdam Kapitein op hety Schip de Europe, jaar 1839 

8315 254, 
1231/13 

14-12-1840 

Mac Donald W. Amsterdam Schipper op de Epsilon, jaar 1840 
 

6671 54 deel 2 

blz. 10 
22-01-1818 

Mac Intosch H. te Amsterdam Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6422 482 
17-10-1817 

Mac Zeve (Leod?) Norman Generaal Majoor Kommandant van Overijssel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6422 487 

18-10-1817 

Mac Zeve (Leod?) Norman Generaal Majoor Kommandant van Overijssel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6422 515 
27-10-1817 

Mac Zeve (Leod?) Norman Generaal Majoor Kommandant van Overijssel te Zwolle ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6671 54 blz. 12 

22-01-1818 

Macalester Loup ….? Do. Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Macalester Loup P. te Bommel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

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

6683 2 deel 1 

Blz. 2 

04-01-1819 

Macalester Loup predikant te Bommel, tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt 

van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten 

gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie 

Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2 

blz. 7 

22-01-1818 

Macalester Loup R. te Bommel Assessor Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 

Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. 

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

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

6671 54 blz. 2 
22-01-1818 

Macalester Loup R. te Bommel Predikant voor de Classis van Bommel 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. 1 

22-01-1818 

Macalester Loup R. te Bommel Predikant voor de Classis van Bommel 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 

Macalester Loup R. te Bommel wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

dossier (43) 



6683 2 deel 2 

Blz. 1 

04-01-1819 

Macalester Loup R. te Bommel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, 

Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2 
Blz. 7 

04-01-1819 

Macalester Loup R. te Bommel 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. 1 
06-02-1824 

Macalester Loup R. te Bommel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 7 

06-02-1824 

Macalester Loup R. te Bommel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 1 

16-01-1822 

Macalester Loup R. te Bommel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 7 

16-01-1822 

Macalester Loup R. te Bommel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

dossier (43) 

8092 61, 544/18 

05-06-1838 

Macdonaldy F. Rotterdam Schipper op de Starling, jaar 1838 

7973 227, 77/23 

23-01-1837 

Macey W. Sloep de Eliza of Dartmouth, jaar 1837 

6386 26 

18-08-1814 

Machiel Rinses---- Ruiter Rinse Machiels oud 23 jaar zoon van Machiel Rinses en Minnes Grietje wordt vermeld op een 

Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich 

bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. 
Jaar 1814 (3) 

6261 878-6 

11-08-1815 

Machiels Age, 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) 

6422 458 3e 

Bataillon 

06-10-1817 

Machiels Frans Hend’k 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) 

6419 287-A_5 e  

Compagnie 
23-06-1817 

Machiels Frans wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. 

Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen 
informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. 

jaar 1841 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Machiels Gerrit 332 is zijn volgnummer en Wapenveld 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) 

6256 313 

29-03-1815 

Machiels Houbes,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  

schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma 

Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6) 

6632  
 

  

1316 lijst 3-L. 
22-10-1814 

Machiels Jacob 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) 

6418 248-A  

 5e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Machiels Pieter Frans * Franeker 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) 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Mac-Intosch A. in de Engelsche gemeente te Amsterdam, 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. 14 

22-01-1818 

Mac-Intosch A. te Amsterdam Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en 
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 

1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 
Blz. 10 

04-01-1819 

Mac-Intosch A. te Amsterdam 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) 

6383 90    
23-04-1814 

Mackai D. J. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 

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



6833 38-D deel 2 

Blz. 2 

06-02-1824 

Mackaij C. B. J. (Baron) te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 1 

Blz. 2 

06-02-1824 

Mackaij C. B. J. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 

06-02-1824 

Mackaij D. G. te Foudgum, 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. 17 
06-02-1824 

Mackaij D. G. te Foudgum, 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 

8285 615-2, 35 
19-06-1840 

Mackaij D. G. 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 15 

06-02-1824 

Mackaij D. J. te Leeuwarden, 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 

6868 16-02-1825 

30-B 

Mackaij Davis Georg , hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 

kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6709 36 deel 1 

blz. 11 
16-01-1822 

Mackay D. J. te Leeuwarden, 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) 

6871 29-03-1825 

21-B 

Mackay David Georg hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland dat hij beroepen is als Predikant te 

Stavoren en dat de post van Rector aldaar door de predikant is waargenomen enz. jaar 1825 (4) 

6088 1078 

14-11-1822 

Mackay David George  Candidaat bij het provinciaal bestuur van Drente is beroepen als predikant te Foudgum en Raard jaar 

1822 (1) 

6869 02-03-1825 

10-A 

Mackay David George---- Struiving H. D. Dominee, dat door zijn vertrek het Doctoraat in onze gemeente vacant is geworden 

enz. en dat de nieuw beroepen leeraar Mackay David George van Foudgum en Raard zal kunnen en mogen vervullen enz. jaar 

1825 (3) 

6869 03-03-1825 
33-B 

Mackay David George van beroep Onderwijzer bij den Latijnschen school te Stavoren sinds het vertrek van Struiving H. D. 
komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs 

Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (3) dossier (11) 

8384 912/8 
15-09-1841 

Mackay Hugh---- Jong de Rijn Rienkes hij is voor de militie plaatsvervanger van Mackay Hugh jaar 1841 (1) 

8379 789-6_4 

12-08-1841 

Mackay Hugh Loteling bij de Nationale Militie staat vermeld in een door Siedsesz S. G. (Sieds Gerben)   Burgemeester, hij 

ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Stavoren een brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 
1841 (3) 

6709 36 deel 2  

 blz. 16 
16-01-1822 

Mackay J. D. te Leeuwarden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

dossier (43) 

6680 418 blz. 3 
07-10-1818  

Macquelyn M. J. te Delft, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s 
in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 

omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met 

bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

6087 948-3 

11-10-1827 

Madderman Klaaske 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) 

5675 44 
21-12-1916 

Made van der T. T  te Gorredijk verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met zijn Motorboot de 
“Vriendschap”  in de Appelschastervaart te mogen varen enz. ook aanwezig het antwoord enz. jaar 1916 (5) 

5674 65 

30-03-1911 

Made van der Teije en Tjesse te Gorredijk verzoeken in een handgeschreven en door hen  ondertekende brief om met de 

motorboot  “de Vriendschap I”  boven de sluis te Gorredijk in de Appelscharstervaart te mogen lossen enz. enz. tevens de 
verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz., jaar 1911  (6) 

5664 274-a, 28 

28-02-1918 

Made van der Teye te Gorredijk Schip de de Vriendschap,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5674 65 
30-03-1911 

Made van der Tjesse---- Made van der Teije en Tjesse te Gorredijk verzoeken in een handgeschreven en door hen  ondertekende 
brief om met de motorboot  “de Vriendschap I”  boven de sluis te Gorredijk in de Appelscharstervaart te mogen lossen enz. enz. 

tevens de verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz., jaar 1911  (6) 

5664 274-a, 28 
28-02-1918 

Made van der Tjesse te Gorredijk Schip de Harmonie II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 274-a, 28 

28-02-1918 

Made van der Tjesse te Gorredijk Schip de Vriendschap ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

4635 F-3 , 826 
09-12-1880 

Mader Evert Schelpenvisser, 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. 



6380 13 nr. 25 

29-01-1814 

Maderna A. te Dronrijp, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Haan de ….? Die ten 

aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven 

manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen 

worden enz. enz. jaar 1814 (6) 

6380 13 Lijst 1 

29-01-1814 

Maderno A. te Dronrijp, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 
14-08-1839 

Madhuizen Ate Tjeerds hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e 

Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier 
(13) 

6385 90 

18-07-1814 

Madhuizen Engbert Wietzes---- Takema Jeen Takes Schout en Hagenouw Jelle secretaris van Ureterp daar naar aanleiding van 

een vorige aanschrijving door de schout van Ureterp en Oudega enz. voorgedragen  den persoon van Madhuizen Engbert 
Wietzes tot adjudant van dit gecombineerd Bataillon enz. enz. maar zijnde op 16 julij des savonds naar het eindigen van van de 

Officiers en Onderofficiers hunne gewone exertien wij ons op het huis der gemeente enz. vervoegden een aantal personen  in de 

andere kamer enz. welke zig baldadig hebben gedragen en dat zij zongen Engbert Wijtzes is een Patriot en een sodomieter enz. 
deze personen waren Hoving Jan Pieters, Duinen van Hendrik Annes, Bron Hans Arends alle wonende te Ureterp ook genoemd 

Hagenouw Marten enz. jaar 1814 (2) 

6285 1247-33 
18-12-1817 

Madhuizen Engbert, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente 
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 

en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Madhuizen Ludje Piers 241 Ureterp 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) 

9180 383 
27-02-1915 

Madhuizen Luitsen Piers------ Smit G. W.  te Donkerbroek, zijn benoeming als zetter der belastingen te Ooststellingwerf  i.p.v. 
Stoker Hans Hanzes die door  in een handgeschreven brief met zijn handtekening te bedanken voor deze functie.  Verder waren 

voorgedragen Smit Geert Wolters te Donkerbroek en Madhuizen Luitsen Piers te Donkerbroek, Jaar 1915 (6) 

6869 03-03-1825 

21-A  

Madsen Le Mad hij is erkend als vice Consul in de Noorwegensche havenstad Drammen enz. jaar 1825 (2) 

6052 834 

23-11-1819 

Maer van der,  Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren  enz. jaar 1819 (2) 

6387 2 

02-09-1814 

Maes  & Co.---- Andringa van Kempenaer Antoon Anne Onderwerp: de somma van vijf en twintig duizend zeven honderd en 

een en zestig guldens enz.  ten behoeve van den het Fransche departement enz. weens leveranties door hem ter indiening in 
Parijszijn toevertrouwd aan den Heer Meijsner W. te Amsterdam enz. zijnde de heren Maes  & Co., Rue Grange bateliere te 

Parijs enz. jar 1814 (1) 

6420 338 
05-08-1817 

Maes Jacobus * 1785 Merlnewordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een 
opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel 

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

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

legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

6397 694 

29-07-1815 

Maes Wachtmeester van de Rijdende Artillerie 7e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij 

wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire 

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

6675 198 

10-05-1818 

Maesen v.d. Pet. Paul te Balk en Sloten staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 

Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook 
hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4) 

6634  1525 

08-12-1814 

Maesen van der P. A. = R.C. Pv en Pastor, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare 

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

6053 960 

27-12-1819 

Maesen van der P. R.K. Pastoor te Balk   Onderwerp; zijn jaarlijkse toelage jaar 1819 (1) 

6049 562 
11-08-1819 

Maesen van der Petrus  Rooms Katholieke  Pastor te Balk, een handgeschreven brief met zijn handtekening met als onderwerp  
dat er in Sloten een R.K. kerk is gebouwd en  dat de beste en meest gegoedigde van mijn enz. enz. dat hij nu niet voldoende 

inkomsten meer heeft en verzoekt dan ook enz. jaar 1819 (3) 

6049 624    

28-08-1819 

Maezen van P. Rooms Katholiek Pastoor tr Balk hij wil een jaarlijkse verhoging van zijn toelage, maar er moeten eerst nog wat 

vragen beantwoord zijn  (aanwezig deze vragenlijst) enz. jaar 1819 (4) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 

26-09-1839 

Magae?  A. te Almenum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Sneek 

Maganon? Mr. H. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Magendans Gerrit matroos 2e klasse  op het schip Kenau Hasselaar* Amsterdam 18-04-1819, 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) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Maggielsen Thomas Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Flankeur 3-12-1836 Overleden te Koempoelang,  

(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6414 27 
15-01-1817 

Magné Jean-François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une 
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par 

le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout 

outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 



..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 

quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 

reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des 

Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 

uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? 

En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig 
kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van 

aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van 

gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het 
Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 

authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en 

Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud 
getekend is. jaar 1817 (5) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Magne? A. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6671 54 blz. 22 
22-01-1818 

Magnet ….? Ds. Predikant Classis van Heusden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge 

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

dossier (24) 

6683 2 deel 1 
Blz. 4 

04-01-1819 

Magnet S. Predikant te Raamsdonk tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 4 
16-01-1822 

Magnet S. te Raamsdonck wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

dossier (43) 

6671 54 deel 2 
blz. 4 

22-01-1818 

Magnet S. te Raamsdonk Predikant Classis van Heusden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

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

(5) dossier (24) 

6671 54 blz. 4 

22-01-1818 

Magnet S. te Raamsdonk 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. 4 

04-01-1819 

Magnet S. te Raamsdonk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., 

Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6683 2 deel 2 
Blz. 20 

04-01-1819 

Magnet S. te Raamsdonk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

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

6648 66 blz. 8 
14-02-1816 

Magnet S. te Raamsdonk, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 4 

06-02-1824 

Magnet S. te Raamsdonk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 21 

06-02-1824 

Magnet S. te Raamsdonk, 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. 

21 

16-01-1822 

Magnet S. te Raamsdonk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6709 36 deel 2 blz. 4 

16-01-1822 

Magnet S. te Raamsdonk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

dossier (43) 

6671 54 deel 2 

blz. 18 

22-01-1818 

Magnet S. te Raamsdonkc Assessor Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Magnus Ernst  komende van Pruissen:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud 

hebben genoten met meerdere gegevensjaar 1841 (4) 

6247 609-A 
14-07 -1814  

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



8211 988/5 

26-09-1839 

Maheu Frans Joseph---- Heesen Philippus Josephus Directeur der Katoen Fabrijk te Leeuwarden hij ondertekend een brief 

betreffende, dat hij benoemd is als Directie der Katoen Fabrijk van den Heer Bruinsma A. J. te Leeuwarden indertijd een 

contract heeft afgesloten waarbij partijen zig hebben verbonden enz. verder een brief ondertekend door Leeuwen van Jacob 

Griffier van de regtbank te Leeuwarden en ondertekend door Maheu Frans Joseph Directeur van den Arbeid van het Huis van 
reclusie en tuchtiging alhier en Koumans Smeding Pieter enz. jaar 1839 (6) 

8285 611-8 

18-06-1840 

Mahien F. J. een document waarin o.a. de  Declaratie van reis en verblijfkosten als Directeur over de arbeid der gevangenissen 

verder in dit document genoemd Wal de M. S. als Lid en Secretaris over de gevangenissen en Wierdsma P. als Vice President 
het betreft arbeid vioor gevangenen in het huis van Burgelijke en Militaire Verzekering te Zwolle jaar 1840 (10)  

8356 303-15 

29-03-1841 

Mahier F. J.  Directeur over den Arbeid in het huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden wordt vermeld in een document 

betreffende het nog onafgedaan saldo zijne belooning enz. jaar 1841 (5) 

6021 235 
14-04-1817 

Mahieu ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch bestuur 
over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt door 

den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals 

Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3) 

8380 837-14 

25-08-1841 

Mahieu F. J. Directeur over de arbeid in het huis van opsluiting en tuchtiging  te Leeuwarden hij wordt aangesteld als Inspecteur 

over den arbeid in rijks gevangenissen enz. jaar 1841 (5) 

6627 623 

03-05-1814 

Mahieu Francois Joseph Het betreft zijn rekest dat hij als Civilen Franszen Krijgsgevangene zig beklaagd over bekorting in de 

aan hem geccordeerde gratificatie enz. dat de heer Commissaris van Politie Kersjes ….? E behoeftige gevangen heeft 

opgegeven als volgt, Batoit Etienne, Hardeville Pierre Louis, Mahieu Francois Joseph, voormalige ontvangers der Douane enz. 

jaar 1814 (2) 

6253 70 

17-01-1815 

Mahiu  Reyer Arjens---- Aylva van D. F.  en Sminia van J. als commissarissen  en gezien het verbaal enz. enz. tussen Bontekoe 

Hendrik Jansen  Coopman te Dockum en de heer Sminia van Hessel enz. enz. verder worden genoemd: Mahiu Reyer Arjens , 

Braam Foppe Goitsens, beide Cooplieden zij zijn crediteuren van de stad Dockum enz. enz. jaar 1815 (9) 

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Mahlstede J. A. te Leiderdorp Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 

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

6683 2 deel 2 
Blz. 9 

04-01-1819 

Mahlstede J. A. te Leiderdorp 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. 8 

22-01-1818 

Mahlstede J. H. te Leiderdorp Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een 
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

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

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 9 

06-02-1824 

Mahlstede J. H. te Leyderdorp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6683 2 deel 2 

Blz. 22 

04-01-1819 

Mahne ….? (Prof.) te Gend 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. 
24 

16-01-1822 

Mahne ….? (Prof.) te Gent, 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. 23 
06-02-1824 

Mahne ….? (Professor) te Gent, 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 

8356 303-11 
29-03-1841 

Maijbaum Johann Heinrich van beroep Turfmaker te echten geb. 1 mei 1811  Soltlage Distrikt Uffelen Koninkrijk Hannover  
zoon van Maaijbaum Johann Rudolf en Sicher Maria Gertrud wonende te Soltlage Distrikt Uffelen Koninkrijk Hannover hij 

komt voor in een document Opgave van Personen welke niet in de termen vallen om bij de Militie te kunnen worden ingelijfd 

enz. jaar 1841 (6) 

7977 137-7, 25 
08-02-1837 

Maijelien foekje Andries* 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten 
kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt 

ontslag enz. jaar 1837 (8) 

6833 14-A, 11 
12-02-1824 

Maijer D. A. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 
Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers 

te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

6078 26 + 105 

07-01-1822 

Maijn---- Meijn (Maijn) William Kapitein van het op het te Schiermonnikoog gestrande Brikschip de Susan op reis van Sint 

Petersburg naar Amsterdam,  het betreft een brief van de strandvonder over de geborgen goederen enz. jaar 1822 (1) 

6079 168 + 176 

13-02-1822 

Maijn William Kapitein op het BrikschipThe Suzan,  een coutie wegens het geborgene enz., jaar 1822 (3) 

6080 274 + 281 

18-03-1822 

Maijn William---- Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft een aan hen te Schiermonnikoog afgegeven Autorisatie op de 

strandvonder aldaar betreffende de afgifte van geborgen goederen en tuigage van de gestrande Engelsche Brikschip The Susan 
met Kapitein Maijn William enz. jaar 1822 (3) 

6378 22 

03-12-1813 

Maillebois Grave de , Generaal ---- Jonghoff Albert Heerkes oud 45 jaar thans Schoolonderwijzer  en Veldwachter te Winsum , 

hij schrijft en ondertekend een brief en vermeld dat hij  den Lande als Militair in verscheidene qualiteiten voor de tijd van groot 
6 jaren heeft gediend enz. enz.  eerst onder de Generaal  Grave de Maillebois later  bij de Generaal Majoor de Petit ….? De 

Campagne van 1794 en bij den Franschen Krijgsgevangenen geraakt en in Juni 1795 ontslagen enz. jaar 1813 (3) 

6090 37 

11-01-1823 

Mair Le hij verzoekt 10 dagen verlof voor dringende familiezaken in Groningen enz. enz.  en dat zijn klerk Ritsma J. C. mag 

worden gemachtigd enz. jaar 1823 (2) 



6096 590 

02-07-1823   

Mair Le J.---- Tromp T. J.  thans regter in die regtbank wordt benoemd tot Regter ter Instructie te Leeuwarden i.p v. Brantsma 

G. J. enz. en in plaats van Tromp,  Le Maire J. thans Plaatsvervanger enz. jaar 1823 (1) 

6098 911 

22-09-1823    

Mair Le Jean ----Vegelin van Claerbergen E. S. B. te Cornjum onder Jelsum, benoemd als ontvanger der belastingen te Cornjum  

in plaats van  Le Maire Jean  enz. jaar 1823 (3) 

8197 
 

687-17_2 
06-07-1839 

Maire Guillaume Elie le vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  
met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

6100 1207 

29-11-1823 

Maire Le ---- Speelman  Wobma Jonkheer H. H. is benoemd tot regter te Leeuwarden i.p.v. de op zijn verzoek eervol ontslagen 

Wierssen van W. L. ,  en benoemd tot plaatsvervangen regter Catz J. Cz. i.p.v. Le Maire (Maire Le) die benoemd is tot regter 
enz. jaar 1823 (1) 

8211 988-3, 20 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Maire Le ….? te Roordahuizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

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

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

6028 788 

06-11-1817 

Maire Le 40  jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm. met het overlijden van 

Driessen Antonius   jaar 1817 (3) 

8285 615-2, 39-3 

19-06-1840 

Maire Le F. te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

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

8214  1036/23 

10-10-1839 

Maire le Guillaume Elie 29 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente 

Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 

1839 (6) 

8356 324-18,2 

03-04-1841 

Maire Le Guillaume Elie hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de 

Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en 

Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen 
info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8) 

6038 653 

04-09-1818 

Maire le J. ---- Le Maire J. Ontvanger der Directe belastingen der Grietenij Jelsum verzoekt om drie weken verlof wegens 

familiezaken buiten de provincie wordt vermeld in een brief van Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du de Grietman van 

Leeuwarden deze ondertekend ook jaar 1818 (2) 

6089 1186          

21-12-1822 

Maire Le J. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij 

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

6383 1 

29-04-1814 

Maire Le J. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de 

Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen 
overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3) 

8285 615-2, 20,2 

19-06-1840 

Maire le J. C. P. te Roordahuizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij 

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

6281 545-8 

04-11-1813 

Maire Le J. schuldenaar  van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien 

van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te 
vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , 

bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23) 

6072 581 

17-07-1821 

Maire Le J. Te Jelsum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

5996 151-a   

1e rij namen 

20-02-1815 

Maire Le Jan hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van 

Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6028 776 en  788 
03-11-1817 

Maire Le Jean 40 jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm. met het overlijden van 
Driessen Antonius   jaar 1817 (5) 

6093 296 

10-04-1823 

Maire Le Jean 45 jaar,  Hij staat op een document van voordracht voor de post van Regter te Leeuwarden i.p.v. Brantsma  

Gerardus Samuel met vermelding van voormalige en tegenwoordige beroep woonplaats en een kolom aanmerkingen jaar 1823 
(2) 

6093 300 

11-04-1823 

Maire le Jean 45 jaar, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter vervulling van de post van Regter in de 

Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en tegenwoordige functie’s  zijn Woonplats 

en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr. Gerardus Samuel Bountsma jaar 1823 (2) 

6097 751 

12-08-1823    

Maire le Jean---- Cats Jentje Ez. Oud 30 jaar, Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de 

post van  Regter in de  regtbank van eerste aanleg  te Leeuwarden enz. i.p.v.   Le Maire Jean enz,    die benoemd is tot Regter,  

jaar 1823 (2)    

6097 746 
12-08-1823    

Maire le Jean hij is benoemd tot Regter te Leeuwarden enz. jaar 1823 (2) 

6865 10-1-A 

14-01-1825 

Maire le Jean te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn 

tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4) 

6839 4-A blz. 1 
06-04-1824 

Maire le Jean wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der 
regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  

jaar 1824 

6102 43-B 
12-01-1824 

Maire le Jean,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 
Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6030 53-C 
23-01-1818 

Maire le Jean, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6093 299 

11-04-1823 

Maire le Jean, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6096 609 
07-07-1823 

Maire le Jean, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   



6099 1016 

14-10-1823 

Maire le Jean, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6868 16-02-1825 

2-A 

Maire le L. F. Falkama de Buhr (Tulkama de Burch) J. R. Thans Ontvanger der Belastingen te Makkinga wordt benoemd te 

Birdaard i.p.v. de Heer Wentholt J. er worden ook genoemd de beide Summanaire Hamerster S. A. en Maire le L. F.  jaar 1825 
(8) 

6834 11-A 

13-02-1824 

Maire le L. F.---- Hamerster L. A., Le Maire L. F. en Kammen van O. J. komen voor in een extract van de Minister van Staat en 

worden voorgedragen als enz. jaar 1824 (4) 

6092 242 
22-03-1823 

Maire Le L. F. naar aanleiding van zijn request wordt het hem vrijgelaten om bij voorkomende vacatures waartoe hij de 
vereischte bekwaamheden heeft enz. jaar 1823 (1) 

8211 988-3, 39  

Bladzijde 3  

26-09-1839 

Maire Le L. te Wolvega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6099 1003 

11-10-1823    

Maire Le Louis Francois hij is benoemd als Sunumeraire bij de belastingen  enz. jaar 1823 (2) 

6090 33 
08-01-1823 

Maire Le Louis Francois te Leeuwarden , een handgeschreven brief met zijn handtekening, dat hij nu 4 jaren ter secretarie werkt 
en daar hogerop wil komen maar geen posten aldaar beschikbaar zijn zodoende verzoekt hij enz. enz. jaar 1823 (3) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Maire le Louis Francois, 383 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met 

vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) 
gehele dossier met 1521 namen (135) 

8375 708-5_20 

20-07-1841 

Maire Le te Roordahuizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend 

Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 
uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6098 871 

10-09-1823    

Maire Louis Francois Le 21 jaar , Hij Staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie met o.a.  welke talen hij 

spreekt, vorige betrekking enz. over hem tot  voordracht vande functie van Sunumerairen   Directe Belastingen en Accijnsen 

enz.  te Oosterzee jaar 1823 (3) 

8223  1207-11+12 

26-11-1839 

Maire, le Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en 

Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma, 

Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke. 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Majolee Petrus Hendrikus, 336 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met 

vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) 

gehele dossier met 1521 namen (135) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Majoor Obko Berends 417 is zijn volgnummer en Midwolda 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) 

6671 54 deel 2 
blz. 15 

22-01-1818 

Makkaij J. te Twijzel Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een 
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

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

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

6648 66 blz. 7 
14-02-1816 

Makkay J. te Tweizel, 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. 18 
22-01-1818 

Makkay J. te Twijzel Predikant Classis van Dokkum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met 
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

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

(5) dossier (24) 

5997 307 

31-03-1815 

Makke Hendrik 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  335 

8373 681/1 
12-07-1841 

Makken Klaas uitdrager te Leeuwarden veroordeeld tot een boete van 100 gulden of drie maanden gevangenisstraf enz. enz. jaar 
1841 (2) 

6252 1218-23 

12-12-1814 

Makkes Johannes wegens Transporteren van Bagage  naar enz. , 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) 

8007 679/20, 271 

07-07-1837 

Makkes Makke Jacobs Moddergat Schipper, jaar 1837 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Makking Klaas 564 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Makking Klaas 87 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld 
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

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

6636  148 

10-02-1815 

Makkinga, Lijst met ca. 220 personen van de gecombineerde Hervormde kerk van Makkinga, Langedijke en Elsloo jaar 1815  

(15) 

6056 157 + d 

03-03-1820 

Makkinga.Elsloo een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, 

Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3) 

6624 229 
27-01-1814 

Makkum  Kingma Marten H---- Tigchelaar F. Y. Schout van Makkum schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen 
Generaal van Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Makkum  Kingma Marten H.  in verband met eenige 



onaangenaamheden welke de raad door de omslag van het tekort op het Budget door eenige Kwaadwilligers bejegende enz. en 

deze volgens hem zelf ontslag heeft genomen verzoek ik als schout hem te ontslaan en in deszelfs plaats als Gemeente Raad te 

benoemen  Kingma Hylke Jan Leendsrtsz. tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat 

Tichelaar Jelmer Pieters als Kingma Hylke Jan Leendertsz. Niet benoemd wordt deze post kan hebben en Bruining Kornelis 
Gerardus voor te dargen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (5) 

6299 

 

482            

30-08-1821 

Makkum----  Visser H. W. C. A.Schoolopziener,  Onderwerp: het verlaten Schoolgebouw te Makkum er wordt voor onderstand 

van de school fl. 800 verleend voor herstelling enz. jaar 1821 (2) 

6256 331 
05-04-1815 

Makkum , Onderwerp:  een voordracht van het Reglement op de Plaatselijke Belasting in den Gemeente Makkum jaar 1815 
(20) 

6042 53 

25-01-1819 

Makkum---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke 

werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten)   jaar 1819 (12) 

6244 306 
04-04-1814 

Makkum---- Bakker Jan C.  President Voogd te Makkum, een brief door hem ondertekend  van de Algemeene 
Armenstaatsvoogden aldaar gezien de deplorable toestant der Financieen voor de armen  enz. enz. jaar 1814 (3) 

6388 45            

05-10-1814 

Makkum de Gemeente , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers 

met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12 

6244 293 

05-04-1814 

Makkum---- Doopsgezinde Gemeente te Makkum , een handgeschreven brief met de handtekeningen van Tichelaar Jan J?. in 

qualiteit als boekhouder en Britzel  Frans als Diaken  Onderwerp:  dat zij maar  slegts het 1/3  van de interesten hebben 

ontvangen over 1812 en 1813 enz. jaar 1814 (2) 

6015 601 
11-10-1816 

Makkum van Hendrik Wybes---- Vries de Hendrik Wijbes, Onderwerp: de Officier van Justitie te Appingadam  heeft de 
Officier te Leeuwarden geinformeerd dat tot zake van Bigamie gedetineerde Hendrik Wijbes de Vries hem heeft greconfiteerd 

dat hij onder de naam van Hendrik Wijbes van Makkum voor zekere hem onbekend enz. ondertekend door de Fungerend 

Officier Eekma J.,  jaar 1816 (1) 

6830 18-A 

21-01-1824 

Makkum, 66 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel 

eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824 

6300 216, 235 

06-05-1822 
13-05-1822 

Makkum, Onderwerp dat de Schoolopziener  Visser H. W. C. A.een plan heeft ingeleverd  dat niet klopt omdat de uitgang van 

achteren is gebracht en de doorgang dan is een zeer nauwe steeg, die daartoe niet geschikt is en de sachter belendende huizen 
enz. enz. en dan moet de heer Houtsma ….? Een gedeelte grond afstaan  en de schoolopzieer heeft zonder enig overleg het 

bestek hierop gebaseerd enz.enz. de som is dan fl. 1500.= terwijl toegestaan is fl. 800 enz.  jaar 1822  (14) 

4894 2306 
27-06-1899 

Makkumer en Parregaster Meerpolder---- 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) 

5666 7 
10-06-1886 

Makkumer Stoombootrederij  Makkum Wijziging  in de Dienstregeling Makkum Bolsward, Dossier met Advertenties en ander 
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1886 

5672 29 

26-02-1891 

Makkumer Stoombootrederij ----Dijk van H. J., Kapitein Boekhouder van de Makkumerstoombootrederij schrijft een brief aan 

de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  met het verzoek hem een vergunning te verlenen  voor zijn boot toen nog genaamd 
“Flevo” thans de “Fenix’ met   de maten enz. Voor het vaarwater Makkum naar Bolsward enz. 26-02-1891 (3) 

5666 5 

20-10-1882 

Makkumer Stoombootrederij Makkum Schip de Flevo, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882 

4894 3009 e.v.  
1390 

14-10-1885 

Makkumer Stoombootrederij Makkum Schip de 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, jaren 14-10-1885 

4894 4114, 1891 
19-12-1895 

Makkumer Stoombootrederij Makkum Schip de 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, jaren 19-12-1895 

5666 9 

23-04-1883 

Makkumer Stoombootrederij Makkum Wijziging  Dienstregeling, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 

en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 23-04-1883 

5666 10 

21-04-1883 

Makkumer Stoombootrederij Makkum Wijziging Dienstregeling Makkum Bolsward Makkumer Stoomboot  Rederij. , Dossier 

met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze 

publicaties 21-04-1883 

5666 20 
21-10-1883 

Makkumer Stoombootrederij Makkum Wijziging in de Dienstregeling, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 21-10-1883 

5666 12 

22-05-1882 

Makkumer Stoombootrederij Makkum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 22-05-1882 Dossier (5) 

5666 18 
19-11-1885 

Makkumer Stoombootrederij Makkum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 19-11-1885 

5666 2 

08-02-1883 

Makkumer Stoombootrederij Makkum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 08-02-1883 

5666 4 
21-02-1885 

Makkumer Stoombootrederij Makkum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 21-02-1885 

5662 40 

48= Minuut 
28-04-1887 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887 

5662 49 en 39 

22-04-1886 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886 

5663 142, 32 
16-04-1891 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891 

5663 17 

30-03-1898 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5663 17 + 28 
08-04-1897 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897 



5663 40 

32 =Minuut 

19-04-1888 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

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

5663 40 
66 =Minuut 

18-04-1889 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889 

5663 44 en 40 

17-04-1890 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890 

5663 47 

20-04-1899 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5664 29, 17 

16-04-1903 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5664 37, 14 

01-04-1910 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5664 5 
10-05-1900 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900 

5664 A.14Bijl.,37 

27-04-1911 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

3600 13 
20-06-1878 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het 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 101 
01-04-1881 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881 

5662 26 

03-06-1880 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880 

5662 270, 81 
24-04-1884 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884 

5662 29 

01-04-1885 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 

5662 40 
17-03-1881 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-03-1881 

5662 40 

25-03-1882 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-03-1882 

5662 40, 162/9 
03-01-1885 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-01-1885 

5662 41-a 

23-04-1881 

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 23-04-1881 

5665 08-04-1881  
akte  

208 t/m 211 

Makkumer Stoombootrederij, ----Kingma Tjeerd Herre, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij,  Onderwerp:  maakt 
de dienstregeling van Makkum op Bolsward  bekent  , o.a. 1 maal  zijn handtekening , een aankondiging  van voormelde dienst 

met zijn schip wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, jaar 1881 (5) 
 

5665 14-04-1881  

akte  

212 t/m 215 

Makkumer Stoombootrederij, ----Maas Willem, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij, maakt bekend in een 

handgeschreven brief die hij ondertekend dat de  Winterdienst aanvangt 14 october wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig 

in het dossier)   is aangekondigd, jaar 1881 (5) 

5665 23-06-1881  

akte  

255 t/m 261 

Makkumer Stoombootrederij, ----Maas Willem, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij, maakt bekend in een 

handgeschreven brief die hij ondertekend dat de  Winterdienst aanvangt 14 october wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig 

in het dossier)   is aangekondigd, jaar 1881 (4) 

3598 Map 90 
05-01-1878 

Makkumer Stoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een 
koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer 

als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  

Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, 
Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten 

Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier 

en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte 
ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan 

Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58) 

4894 2306 
27-06-1899 

Makkumer Stoombootreederij---- 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) 

5663 40 
32 =Minuut 

19-04-1888 

Makkumer Stoomschelp Visserij Makkum Schip de  Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888 

6024 455 
14-07-1817 

Makkum----Schaafsma Sjoerd Obbes te Makkum hij neemt aan de reparatie van de havenwerken  Makkum, voor een som van 
fl. 300.= zijn borg is Stolte Theunis Klazes te Sint Annaparochie en Laan van der Jan Piebes te Makkum jaar 1817 (4) 

6838 7-A bijlage 1  

Vrouwen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Maks Anna C., 214 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

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

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



6838 7-A bijlage 2  

Vrouwen  

Huis Justitie 

26-03-1824 

Maks Anne C., 10 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 

verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6087 948-3 

11-10-1827 

Maks Anne 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) 

6006 980 

18-12-1815 

Mal?ise ….?  En  Gratiaen ….?   worden  benoemd tot Inspecteures bij de Generale Thesaurie verder wordt genoemd Westplate  

J. A.   jaar 1815 (1) 

6680 418 blz. 6 

07-10-1818  

Malaise B. te Luik, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 

Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 

omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met 
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

8092 61, 544/18 

05-06-1838 

Malborongh R. Rotterdam Schipper op de Isis, jaar 1838 

8120 254  
1072/14 

29-10-1838 

Malborough R. Rotterdam Schipper op de Ises, jaar 1838 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Malburn W. Kapitein is met zijn schip de Atlas vanuit Newcastle geladen met Steenkool 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) 

8224 1228-17-18 
02-12-1839 

Malherbe F. van beroep meter en  taxateur  het betreft dat de trage afwerking van de taxatie niet zijn schuld is maar wel aan de 
traagheid van de Ontvanger te Knijpe vanwaar hij afhankelijk was tevens was de meter en  taxateur  Feenstra….? die samen met 

hem te Knijpe enz. onder dit stuk staat Malherbe F.  zijn handtekening  jaar 1839 (8) 

6626 457 
01-04-1814 

Malhouet ….?---- Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief 
eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Heer van Sijtzama ….? 

Lieutenant Colonel van het 3e regiment Dragonders heeft kennisgeeven dat een bij hem ontvangen Missieve van de 

Commissaris Generaal voor het Departement van Oorlog in dato de 24e  bevorens de Heer Malhouet ….? Gewezen Prefect van 
het Departement Laisne eerdaags zoude arriveren enz. jaar 1814 (2) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-R. 

22-10-1814 

Malienes L. 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) 

6258 630-40, 41 
17-04-1815 

Malijnes  of  Halijnes L. ,  Fomee L. F. Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum   ontvangt   als collecteur  van 
eerstgenoemde  enz.  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 

1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een 

brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De 

Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 

Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. 

en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

6274 891 

15-10-1816  

Malijnus L., , Hij staat op de lijst met namen,  en tekend mede een document getekend door  Burgers en Ingezetenen van de Stad 

Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde 

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

6258 630-13, 20 
17-04-1815 

Malijnus Lipke  voorheen Raad in de Vroedschap van Workum  Certificeert  en ondertekend een brief dat nagenoemde van de 
kerk is:  Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en 

Kerkmeesters dat   de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis 

alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert 
den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald 

door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (4) dossier  (45) 

6277 30-11 
09-01-1817 

Malinus Sipke 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Mall van Willem 425 is zijn volgnummer en Groningen 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) 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Mallaburn W. Amsterdam/Friesland Schip de Atlas, jaar 1839 

8045 3836, 227 

02-05-1837 

Mallin J. H. Ameland Schipper op de Hercules, jaar 1837 

7991 227, 415/16 

27-04-1837 

Mallin J. H. Kapitein op de Hercules, jaar 1837 

6094 372 
02-05-1823   

Malmaison---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te 
graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis 

de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; 

Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, 
Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen  met 

vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9) 

6383 15, 16 

28-04-1814 

Malouet ….?---- Roth ….? 2e Luitenant van het 3e Regiment Dragonders, Onderwerp: zijn gemaakte kosten van Leeuwarden 

naar Den Haag met de gewezen Prefect Malouet ….? Le Baron, Enz. specificatie van de kosten aanwezig, jaar 1814 (2) 



8377 766-8 

05-08-1841 

Malsch J. M. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de 

overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, 

laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2) 

8377 766/8 
05-08-1841 

Malsch J. M. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de 
overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, 

plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

8285 625-3 

22-06-1840 

Malsen van Wiggert te Amsterdam---- 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) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Malstedt L.E.J. Geb. Demarij, laatst gewoond hebbende te Riel. Flankeur 14-3-1837 Overleden te Semarang , (3) totaal dossier 

van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

5982 1752 

13-12-1813 

Maltha Gerben vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 

waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 

moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

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

Man ….? te Workum 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 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 (7) 

8377 766-8 

05-08-1841 

Man de A. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de 

overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, 

laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2) 

8377 766/8 
05-08-1841 

Man de A. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de 
overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, 

plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

6864 51-D 
05-01-1825 

Man de J.  Jz. Heel en Vroedmeester te Middelburg, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  
jaar 1825 (2) 

6713 1 

00-00-1823 

Man de J. Jz. Heel en Vroedmeester te Middelburg, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies 

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

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

6680 418 blz. 4 

07-10-1818  

Man de J. te Middelburg, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 

provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende 

bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, 
met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Man de Willem Cornelis* Utrecht, 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) 

6680 418 blz. 6 

07-10-1818  

Mancel L. te Maastricht , Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 

provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende 

bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, 
met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

8180 380/17, 174 

11-04-1839 

Manck A. B. Harlingen Zeeman, jaar 1839 

8187 493/7, 174 
13-05-1839 

Manck A. B. Matroos, jaar 1839 

8175 292/11, 174 

18-03-1839 

Manck A.B. Engeland Stuurman, jaar 1839 

9186 374 
04-04-1918 

Mand Nicolaas, 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) 

6098 894 

15-09-1823    

Mandema Willem Fokkes  en Schuurman Simon Douwes , Onderwerp: een Request enz. jaar 1823 (1) 

6095 573 
30-06-1823   

Mandema Willem Fokkes , Schuurman Simon Dorides,  beide gepatendeerde Tappers  te Harlingen  verzoeken om drie maal in 
de week trot 11 uur s’ avonds de Viool mogen spelen want wij zijn er vsan overtuigd dat de Zeevarenden  enig vermaak tegeven 

en in de gelegenheid te stellen  voor de Viool kunnen dansen enz. enz. enz. enz. jaar 1823 (4) 

7983 34, 

250/6 e.v. 

10-03-1837 

Mandemaker Marten Andries Noordwolde Schipper, jaar 1837 

6709 36 deel 1 

blz. 5 
16-01-1822 

Manden A. te Wilp wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

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

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

6671 54 deel 2 
blz. 6 

22-01-1818 

Manden P. te Wilp Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. 

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

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

6671 54 blz. 5 

22-01-1818 

Manden P. te Wilp 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 

Manden P. te Wilp 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. 5 

06-02-1824 

Manden P. te Wilp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 

het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 6 

06-02-1824 

Manden P. te Wilp, 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. 6 

16-01-1822 

Manden P. te Wilp, 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. 11 

22-01-1818 

Mander P. te Wilp 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) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Manders Cornelis * Uden oud 38 jaeren, 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) 

6389 4 

28-10-1814 

Maneman Hend’k, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., 

Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller 

Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, 
Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels 

Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, 

Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. 
L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de 

schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1) 

9191 1559 
23-12-1920 

Manen  van Douwe Oldeboorn Raakt zijn aanstelling als veldwachter kwijt, jaar 1920 (2) 

6655  399 blz. 5 

29-08-1816 

Manen van ….? te Rhenen ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6245 386 

08-05-1814 

Manen van Hendrik, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813  te 

hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4) 

6070 424-20         

25-05-1821 

Manerelo Hendrik 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) 

6245 399-25 

10-05-1814 

Manes Jelle, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  

jaar 1812 (3) 

8285 617-6 
19-06-1840 

Maneveld A. H. wordt genoemd in een aantekening van de Ontvanger der Registratie van Sneek enz. jaar 1840 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Maneveld Auke, 618 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) 

6050 659 
11-09-1819  

Maneveld H. A.  hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 
opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de 

onevenredige aanslagen enz. jaar 1819 (7) 

6048 448, 1-7 

06-07-1819 

Maneveld H. A. Een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de klacht dat zij als zetters  

van de Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz. het kan zijn dat de naam iets verbasterd is 
aangezien dit van de handtekeningen is gereconstrueerd. jaar 1819 (7) hele dossier (30) 

6082 453 

03-05-1822 

Maneveld Hendik A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6873 09-04-1825 

 5-A 

Maneveld Hendrik Albert wonende te Gaastmeer verzoekt eene nieuwe Zeebrief voor het schip de Vrouw Dieuwke gevoerd 

door Teppema K. B. door een gedeeltelijke verandering van eigendom, en gevoerd gaat worden door Kapitein Dijkstra Gerrit 

Alles enz. jaar 1825 (3) 

6841 1-A 

26-04-1824 

Maneveld Hendrik Alberts Schip de Vriendschap, jaar 1824 

6626 441 

31-03-1814 

Maneveld Hendrik Alberts wonende te Gaastmeer het betreft en anderen hun reclamatien der eigenaren van Visscherijen  welke 

vermenen bij de verpachting door het Fransche Gouvernement te zijn verkort enz. jaar 1814 (2) 

6830 15-A 

19-01-1824 

Maneveld Hendrik en Zonen te Gaastmeer staan vermeld in een door de Referendaris in en uitgaande rechten ondertekende brief 

aan de Gouverneur van Vriesland houdende verzoek om tegemoetkoming in hunne bezwaren voior de wijze van meteing hunne 

Bierschepen gebezigd wordende enz. jaar 1824 (5) 

6424 584 
02-12-1817 

Maneveld P. J. 11 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) 

6258 643, 5-8 

28-06-1815 

Manger ….?---- Sytzama R. D, Manger….?,  Symens P. (Pieter) en Wiersma G. S. die als Maires en Schouten van Feenwouden  

zij hebben nog geld tegoed enz. enz. De deurwaarder van kantoor Bergum die ondertekend (handtekening niet allemaal te 

lezen), dat op den 13 Juni 1812 door Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district Dantumadeel met 
overleg van de heer schout Boersma Hotze Egberts benevens Boer de Jan Willems enz. enz. jaar 1815 (4) 

8285 615-2, 2 

19-06-1840 

Manger Cats M. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Aengwirden 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)  



5999 421 

03-05-1815 

Manger D. G.---- Breugel ….? Controleur der Belastingen een proces verbaal door hem opgemaat en de heer Brandsma ….? 

Betreffende een somma van fr. 1312 en 08 cent enz. enz. aldus uit deze nieuwe oponeming en waarvan dus de Valsiliditeit ten 

alle tijden kon bewezen worden enz.  dit document is ondertekend door Manger D. G. enz. jaar 1815 (4) 

6383 92    
23-04-1814 

Manger D. te Veenwouden 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) 

5996 94 

03-02-1815 

Manger Daniel Gerdes,  wonende te Veenwouden een afschrift van zijn request Onderwerp ;dat hij geduren verscheidene jaren 

vele financieele posten heeft waar genomen,  als in het jaar 1795 aangesteld,  als gecommiteerde , en bij zijn inlijving voor het 
vaderland  in Frankrijk is benoemd tot Percepteur bij de belastingen te Hardegarijp doch op zijn verzoek in 1813 is ontslagen 

enz. enz. jaar 1815 (4) 

6683 2 deel 1 
Blz. 8 

04-01-1819 

Manger H. Predikant te Haarlem tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen 
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door 

de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 

Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, 
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2 

blz. 10 
22-01-1818 

Manger H. te Haarlem Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6671 54 blz. 14 

22-01-1818 

Manger H. te Haarlem Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met 

de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 

(5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 
Blz. 10 

04-01-1819 

Manger H. te Haarlem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 11 
06-02-1824 

Manger H. te Haarlem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 
11 

16-01-1822 

Manger H. te Haarlem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

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

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Manger H. Wigeri J. te Beverwijkte Haarlem, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

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

jaar 1819 (3) 

6070 424-19         
25-05-1821 

Manger Hermanus 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 

Manger Hermanus, 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) 

6100 1192-13  

26-11-1823 

Manier van Beima  Eduard----    Beima van Eduard Manier en Bouwma Wybren Gerrits zij zijn als Schatters  over 1824 te 

Franeker gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

9126 1016 

21-06-1879    

Manje B. C. , .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 

Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden 

waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

9126 1016 

21-06-1879    

Manje B. J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 
Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 

inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden 

waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

9126 1016 

21-06-1879    

Manje H. W. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 

Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden 

waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

9126 1016 

21-06-1879    

Manje J. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  

vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 
Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 

inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden 

waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

9725 Deel I   

Blz. 19 

00-00-1866 

Manje 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 

1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 25 

00-00-1867 

Manje 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 

1867 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 31 

00-00-1868 

Manje 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 

1868 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 12 

00-00-1864 

Manje 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 

1864 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 14 
00-00-1865 

Manje 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 
1865 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 148 
00-00-1894 

Manje Johannes naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 139 
00-00-1893 

Manje Johannes 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 144 

00-00-1894 

Manje Johannes 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 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 149 

00-00-1894 

Manje Johannes 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 1894 (2) 

6849 12-A 
22-07-1824 

Mankes Hendrik Jans, een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het slachten van een Kalf zonder 
een vergunning jaar 1824  (2) 

6090 54 

17-01-1823 

Mann J. C. een ordonnantievoor het assisteren bij de Militaire raad in 1822  enz. jaar 1823 (1) 

6017 781 
28-12-1816 

Mann J. C. voor Vacatie gelden hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een Ordonnancie 
te zijne gunste enz. jaar 1816 (1) 

6015 644 

25-10-1816 

Mann J. C. Wegens Ordonantien ter zake het adsisteren bij de militaire raad gedurende het jaar 1815 met geliquideerde 

declaratie met zijn handtekening jaar 1816 (2) 

6015 614 
14-10-1816 

Mann J. C. wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 1946 ad. f. 60.= enz. jaar 1816 (1) 

6018 8 

04-01-1817 

Mann J. C., Geneeskundige te Heerenveen, betreft een door hem samen met Fokke L. en Wijndels A W. ondertekende brief  

jaar 1817 (2) 

6402 
 

922-1+ 11 
09-12-1815 

Mann Johan Christiaan 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Workum 

Mann 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) 

6038 650 

02-09-1818 

Mannega Trijntje weduwe van Cornelis Bout, Zij 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) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Mannega Tryntje Zij 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Mannert Pierre A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des 

extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la 

guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré 
renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 

quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des 

Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? 

En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig 

kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van 
aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van 

gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het 

Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 
authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en 

Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud 

getekend is. jaar 1817 (5) 

7977 162-9 

14-02-1837 

Manning  J. voerende  op het Schoenerschip de Flora, schrijft en ondertekend een brief betrefende dat hij aan boord heeft een 

lading boter, vlas etc. voor Londen bestemd vreezende dat hij wordt uitgeklaard in het gevaarlijke Vlie of Texel enz. 14-02-1837 

(2) 

8120 286, 
1072/26 

29-10-1838 

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading, 29-10-1838 

8222 1190/9, 286 
21-11-1839 

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading, 21-11-1839 

8226 1272/19, Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading, 14-12-1839 



286 

14-12-1839 

8268 262/20, 286 

14-03-1840 

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading 14-03-1840 

8307 1041/9, 286 
+1061/20,286 

20-10-1840 

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading 20-10-1840 
 

8309 1111-25 
09-11-1840 

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading Boter en verdere accijns vrije goederen naar 
Londen bestemd en dat hij vreest dat de spoedig opkomende stormen wil dat zijn schip uitgeklaard wordt enz. 09-11-1840 (3) 

8201 785/9 

Bladzijde 2 

07-05-1839 

Manning J. Kapitein is met zijn schip the Monarch vanuit Londen op 4 Mei te Harlingen gearriveerd staat vermeld op het 

document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en 

land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 
(4) dossier (8) 

8257  77/4, 10 

22-01-1840 

Manning Joseph---- Wiarda J. S. van beroep Cargadoors geven met eerbied te kennen namens Manning Joseph Kapitein op het 

Engelsche  Schoenerschip de Monarch genaamd  dat het schip alhier beladen zal worden met bestemming Londen  en 
verzoeken dan ook om enz. jaar 1840 (3) 

7977 148-18 

10-02-1837 

Manning? Jos---- Wiarda J. S. Cargadoor geeft met eerbied te kennen namens Manning? Jos Kapitein op het Engelse Schoener 

schip de Friends geladen met Boter, Vlas en andere accijns vrije goederen van hier naar Londen verzoekt om enz. 10-02-1837 
(3) 

6418 248-A  

 10e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Manninga Aiso te Beederzwaag (Beetsterzwaag)  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) 

8295 821/24, 286 

17-08-1840 

Mannings Johan van Engeland Kapitein op het schip de Flora, jaar 1840 

 

8224 1216-14, 3 
29-11-1839 

Mans de Dirk Dirks, 38 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) 

5978 25-01-1887 

13-01-1887 

Mans Eelkje Willems Moddergat Weduwe Pilat Rechts vermoeden    Overlijden Staats Courant No. 342,  Krantenartikelen 

betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier) 

6393 134 

28-02-1815 

Mans Jacobus Egberts 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 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Mans R. W. weduwe , 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) 

6384 19 
26-05-1814 

Mans Teeke Egberts, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo 
anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van 

Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 
tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes 

Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Mans W. R. , 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) 

6634 1580 

12-12-1814 

Mans W. R. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna,  jaar 1814 

8257 69/24 
20-01-1840 

Mans Willem H. staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van 
uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders 

restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8) 

6080 247   
09-03-1822 

Mans Willem R. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende 
te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair 

agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de 

geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens 
schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, 

Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., 

Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. 
en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8) 

6076 914 

24-11-1821 

Mans Willem R. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren 

Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en 

beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het 
Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre 

de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de 

bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, 
Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, 

Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne 
M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt 

vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9) 

6077 1038 

27-12-1821 

Mans Willem R.---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading van 

het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier de 
inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6) 

6101 1292 

13-12-1823 

Mans Willem Riemeren---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) waarnemend Strandvonder enz. enz.  in bijzijn van Feyfer de Jan 

Jansz. en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een 
partij losse tabaksbladen  geheel nat en door het zeewater beschadigd enz.  geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de 

Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes,  Mans Willem Riemerens , 



Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs,  Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij 

geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4) 

6050 

 

670 

17-09-1819 

Mans Willem Riemerens---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de 

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

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

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

van bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  

Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder 
genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en 

uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans Durk Hartmans  enz.   jaar 1819 (7) 

6051 775 
29-10-1819 

Mans Willem Riemerens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot 
inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de 

Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt  Boer 

Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ 
Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te 

Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg 

catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age 
Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, 

Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  

overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 
1819 (12) 

6046 307 

03-05-1819 

Mans Willem Riemerens---- Idsarsi W. (Willem) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen 

goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan 

boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het 
schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 

hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat 

haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 
1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten 

huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  

zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk 
Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post 

Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en 

uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 
1819 (13)   

6077 1046 

27-12-1821 

Mans WillemRiemerens Visser te Moddergat/Paessens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van 

Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas 
Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal 

gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen 

Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar 
Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25) 

6631 1125 

14-09-1814 

Mansma Klaas Heins----- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met 

verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in 
Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien 

o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe 

dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 
Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en 

zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  

Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of 
Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de 

aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, 

Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook 
genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer 

Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg 

Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in 
een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema 

Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 

jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, 
Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema 

Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met 

Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in 
leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

6080 315 

30-03-1822 

Mantel Jacob---- Vogelzang Harmen Jans van beroep Arbeider wonende te Laaxum oud 55 jaren, Zee van der Rinke Martens,  

Hijlkema Lolle Rimmerse  en Roodklif Jochem Loofs hebben op 26 maart aangifte gedaan bij de Grietman van Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde van een partij boschen geflogten Rijs gevonden zoo aan het strand als drijvende in zee bij Laaxum 

alles vermeld in het breede Proces Verbaal hierbij aanwezig en dat gisterenavond den 25e  bij hem hebben vervoegd vier 

personen uit Enkhuizen  welke hen lieten noemen Mantel Jacob, Schuit ….?, Blom ….? Zijnde de naam van de vierde niet 
levendig  welke de Ries kwamen reclameren omdat enz. jaar 1822 (3) 

6840 36-A 

22-04-1824 

Mantgum , Lijst met  41 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en 

gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (5) 

6056 193 
18-03-1820 

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

6839 6-A 

09-04-1824 

Mantgum,  Lijst met 10 namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer 

van de gebouwen en de huurwaarde, (5) jaar 1824 



6851 24-D 

17-08-1824 

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

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

en Beers Jaar 1824 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Manting Wietze te Heeg 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) 

6711 248 blz. 2 

07-09-1822 

Manting Wijtze te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke 

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

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

6711 248 blz. 3 
07-09-1822 

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

beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, 

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

6047 379 

03-06-1819 

Manting Wytze  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6101 1311  

16-12-1823 

Manting Wytze H. te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of 

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

6711 248 blz. 2 

07-09-1822 

Manting Wytze te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke 

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

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

6060 480 

06-07-1820 

Manting Wytze, 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) 

6036 531 

22-07-1818 

Mantingh A.  komt voor op een document uitgebrachte beroepingen als predikant van Oude Lemmer en Oude Trijne onder de 

classis van Heerenveen enz. jaar 1818 (3) 

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Mantingh A. Gz. , 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) 

8308 1070-8 

21-63 
28-10-1840 

Mantingh 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 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 10 

27-08-1839 

Mantingh H. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

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

6070 424-20         
25-05-1821 

Mantingh Wijtze 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 

Mantingh Wytze, 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) 

6668 380 blz. 3 

04-10- 1817 

Mantje H. H. 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 J. H. Dijkhuizen 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.  

kolommen 
11-09-1815 

Mantje Hendrikje Hendriks huisvrouw van Vries de Jan Haites staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde 

ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen 
J. A. enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6643  753,2e blz.   

kolommen 

11-09-1815 

Mantje Hendrikje Hendriks huisvrouw van Vries de Jan Haitzes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde 

ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen 

J. A. enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6273 803-3 

17-09-1816 

Mantje Hendrikje Hendriks Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen 

voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. enz. jaar 1816 (9) 

6382 111 

09-04-1814 

Mantje Sijtze Hendriks hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie, maar dat hij niet in 

Beetsterzwaag woonachtig is, maar dat hij zig enige weken aan eene andere had verkogt of met denselve nummer enz. jaar 1814 

92) 

6020 136 

03-03-1817 

Maoor de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 

Oostdongeradeel , begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 
1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

5983 23 

10-01-1814 

Mar de ….? Te Workum, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke bij het 

vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne boeken/administratie 

hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3 

8377 766-8 

05-08-1841 

Marchal J. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de 

overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, 

laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Marchand 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) 

6866 25-01-1825 

28-D 

Marcus Abraham Samuel---- Goslings Gosling Jans van beroep Zilversmid, Marcus Abraham Samuel van beroep Slager, Jong 

de Joseph van beroep Koopman en Levy Jonathan Joseph van beroep koopman alle te Dockum woonachtig Onderwerp: hun 

request om als debitanten voor de twee eerst vlgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen voor Dockum enz. enz. jaar 1825 (2) 



6263 1076 

14-11-1815 

Marcus Jacob Samuel---- Dijkman Jan Roelofs te  te Holwert , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van 

Vriesland dat zijn huisvrouw wijlen haar eerste man  Vellema Sybe Andries in leven slager te Holwert  nog gedurende de 

maand  Januari 1811 vlees heeft geleverd aan de Fransche  Miltairen te Westdongeradeel enz. vermits der aannemer der 

leverantie de meester slager Marcus Jacob Samuel te Dokkum zig schuldig maakt aan het  leveren van slegt vlees enz. enz. maar 
volgens bijlage een brief van de Baljuw en Gemeentebestuur van Westdongeradeel hij ook geheel nalatig blijft in het fourneren 

van vlees aan de troepen enz. hierin wordt ook genoemd  dat  Vellema Sybe Andries moet zorgen voor enz. enz. jaar 1815 (5) 

6382 114 
09-04-1814 

Marcus Jacob Samuel hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie maar dat hij niet te Dockum te 
vinden is en dat de persoon van Werf van der Walle Melis enz. en geruild heeft met Boorsma Jacob Takes uit de Gemeente Ee 

enz. jaar 1814 (2) 

6381 171-A   

22-03-1814 

Marcus Jacob Samuels, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

Dockum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Marcus Jacobus, 105 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 I   

Blz. 13 
00-00-1865 

Marcus Jacobus, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 
jaar 1865 (2) 

6830 26-A 23 

20-01-1824 

Marcus M.----- Horst, J. van der en  Marcus, M. Vleeshouwers te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de 

personele belastingen Jaar 1824 (4) 

6242 90 
04-02-1814 

Marcus Salomon 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) 

6382 22 
27-03-1814 

Marcus Samuel, De stadsbode van Dockum is door de President Burgemeester naar hem toegezonden teneinde aan hem de 
inhoud van de missive enz. enz. jaar 1814 (2) 

8363 480/7 

00-00-1841 

Marcus, F. ,  Rogmolenaar te Garijp,  een Request jaar 1841 (3) 

6078 95-17 
25-01-1822 

Marda S. H. te Jorwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Weidum enz. 
enz. jaar 1822 (1) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Marema Dirk Dirksa 267 Marum Gem. Britswerd 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) 

6401 
 

860-1-3+5 
31-10-1815 

Maren  (Marin?) Johan Christiaan 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) 

6268 310 

28-11-1815 

Marens Jacob Samuel ---- Dijkman Jan Roelofs, Onderwerp de secretaris van het voormalige district Westdongeradeel schrijft 

een brief aan de Gouveneur hij heeft de eer ter voldoening van uw schrijven mede te delen dat mij wel bewust is dat Marcus 

Jacob Samuel   Gemeentebestuur is gelast enz. enz. nalatig is geweewst in het leveren van vleesch aan de in 1811 gestationeerde 
troepen in Westdongeradeel , de slager Vellema Sybe Andries destijds door de Baljuw enz.  ook dat gemelde Marens 

meermalen is gedagvaard om betaling enz.  maar dat altijd heeft weten te ontduiken en uiteindelijk met de woning naar elders is 

vertrokken enz. enz. jaar 1816 (1) 

6021 256 brief 

na no. 21 

12-04-1817 

Marenske Anna , .------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren 

schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij 

verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter hare 
ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper Pijters,  

Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2) 

6067 

 

111 + 135 

05-02-1821 

Margrieta---- Starkenborgh Stachouwer van E. T.  mede eigenaar voor 2/3 deel van het eiland Schiermonnikoog wonende te 

Leens in Groningerland enz. betreft de geborgen goederen uit de gestrande schepen Hoffnung en de Margrieta er wordt 
gevraagdt of de heren eigenaren nog zwarigheid blijven maken enz. jaar 1821 (3) 

6671 54 deel 2 

blz. 9 
22-01-1818 

Mari G. P. te Zwijndrecht Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Mari P. G. te Zwijndrecht Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6655  399 blz. 3 

29-08-1816 

Mari P. G. te Zwijndrecht, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 
06-02-1824 

Mari P. G. te Zwijndrecht, 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. 9 
06-02-1824 

Mari P. G. te Zwijndrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6683 2 deel 1 
Blz. 4 

04-01-1819 

Marienburg J. B. Ouderling te Coevorden tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van 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) 

6671 54 blz. 22 

22-01-1818 

Marienburg J. B. te Coevorden Oud Ouderling Classis van Coevorden wordt vermeld in een document dat de Commissaris 

Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van 
Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van 

enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 

blz. 20 
22-01-1818 

Marienburg J. B. te Coevorden Secundi Classikale Bestuur van de provincie Drente en Ouderling wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6683 2 deel 2 
Blz. 4 

04-01-1819 

Marienburg J. B. te Koeverden 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) 

8381 848/9 
27-08-1841 

Marienes Pistorius Hylkema Jan Hylkes , Timmerman te Langezwaag, Trefwoorden zijn: een dossier, dagvaarding, 
procesverbaal wegens het uitgraven van 60 tonnen  turf zonder vergunning enz. , een gevangenisstraf van 6 dagen betrefende de 

liquidatie  van kosten van een proces verbaal   aan hem door de meter taxateur van turf  Westveer en  Marienes Pistorius 

Commies  jaar 1841 (5) (dossier 37) 

6257 410-12 
28-04-1815 

Marikes Tjalling 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) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Marin (Maren?) Johan Christiaan 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) 

6074 663 

01-09-1821 

Marine  een bestek en voorwaarden voor levering aan het Magazijn van  levensmiddelen van de Marine te Amsterdam en 

Delfshaven van Hard Brood, Witte Beschuit, erwten, Gort , Grasboter,  Kaas, Jenever enz. jaar 1821 (9) 

6074 662 
01-09-1821 

Marine  een bestek en voorwaarden voor levering van blaauw karsaaije Peijekkers, Lakensche Baaitjes, Lakensche lange 
Broeken  en nog veel meer kledingstukken  enz. enz. jaar 1821 (13) 

6078 110 

31-01-1822 

Marine (Rijks Zeemacht)  een bestek eb voorwaarden voor levering van Kleedingstukken, Kooigoederen, Lange broeken , 

Baaitjes, Vrieschs bonte Hemden enz. enz. enz. IJzeren vorken , Scharen, Naaldekookers enz. enz.  Halsdoeken, Naaizakjes, 

Paardenharen Matrassen  enz. enz. jaar 1822 (15) 

6052 857 

27-11-1819 

Marine , Onderwerp; instructie voor de Geneeskundigen belast met  de visitatie der schepen komende van plaatsen alwaar of in 

welker nabijheid eene besmettelijke ziekte heerscht enz. enz.-------- en een Algemeen regleent ter weering van besmettelijk 

ziekten welke door middel van de scheepvaart zouden kunnne worden overgebracht enz. enz.  ----------en een Voorschrift 
wegens h et aanwenden van besmetting werende middelen  bij heerschende ziekten enz. enz. jaar 1819 (30) 

6871 21-03-1825 

1-A 

Marine de , Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding en leverantie van Kleedingstukken en Kooigoederen te weten Blauw 

karsaaije Peijkkers en zo nog 15 diverse soorten gespecificeerde goederen enz. jaar 1825 (12) 

9134 1043 
28-07-1883 

Marine---- Departement van Marine, bij inschrijving zal worden aanbesteed het maken van een ijzeren Lichtopstand op 
Wieringen en het afbreken van de kleine houten lichtopstand, met Bestek en voorwaarden en een tekening van bedoeld object  

enz. enz. jaar 1883 (15) 

6866 03-02-1825 
 1-A 

Marine het Ministerie voor de , een bestek en voorwaarden enz. betreffende de aanbesteding van de benoodigde 
Levensmiddelen en Ziekenkost te weten;  dan volgt een hele lijst met voedingsmiddelen met de hoeveelheden enz. zoals Kaas, 

Jenever, Suiker, thee enz. enz. en de artikelen van voorwaarden,  jaar 1825 (10) 

6050 700 

28-09-1819  

Marine Ministerie een Aanplakbiljet formaat A-3  wegens het besluit van 18 aug.  Wegens strafbepalingen tegen het vernielen, 

afzeilen af te doen drijven enz. enz. jaar 1819 (3) 

6073 654 

30-08-1821 

Marine over het hele rijk;  Onderwerp Bestek en voorwaarden  d.d. 12 september 1821 zal de aanbesteding plaats vinden van 

vers Brood, vers Vlees voor de Equipagien van zijne majesteits schepen, waarin ook duidelijk de hoeveelheden  in gewicht zijnn 

vermeld enz. enz.  jaar 1821 (11) 

6086 836 
09-09-1822 

Marine te Amsterdam en Delftshaven (het Ministerie voor de Marine)  een bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van o.a. 
Hard Brood, Beschuit, Groene Erwten Grasboter, Stolksche Kaas, Jenever enz. enz.  met vermelding van hoeveelheden (een 

formulier met 7 kolommen info) jaar 1822 (12) 

6079 181 
18-02-1822 

Marine voorwaarden voor de aanbesteding en aan de minstaannemende enz. enz. Aanbesteding te Rotterdam  voor 150  
Matrassen, 150 Kussens, 250 Beddelakens enz. enz. jaar 1822 (5) 

9126 647 

01-04-1879 

Marine, bestek en voorwaarden voor het bouwen vanhet Buskruitmagazijn te Kadoelen gemeente Landsmeer met 3 tekeningen, 

jaar 1879 (tekeningen 44 , bestek en voorwaarden (18) totaal dossier (62) 

6080 311 

29-03-1822 

Marine, Conditien en voorwaarden  van een aanbesteding betreffende Nederandsch Ellen Blaauw laken  1e, 2e en 3e kwaliteit 

badlakens en voervries enz. jaar 1822 (5) 

6052 846 

25-11-1819 

Marine, een aanplakbiljet formaat A-3  van het Ministerie van Marine  een aanbesteding van de leverantie der benodigde 

levensmiddelen voor den dienst 1820  jaar 1819 (4) 

6053 906 
11-12-1819 

Marine, een aanplakbiljet formaat iets groter dan A-3  van het Ministerie van Marine  een aanbesteding van de leverantie der 
benodigde Goederen en behoeften voor den dienst 1820 te Amsterdam  jaar 1819 (6) 

6053 922 

14-12-1819 

Marine, een aanplakbiljet formaat iets groter dan A-3  van het Ministerie van Marine  een aanbesteding van de leverantie der 

benodigde Goederen en behoeften voor den dienst 1820 te Vlissingen  jaar 1819 (6) 

6072 535 
05-07-1821 

Marine, het Ministerie voor de  Marine  bestek en voorwaarden voor de levering van Hard Brood 2/3 tarwe en 1/3 Rogge, Gort, 
Edammer kaas, Jenever, Rozijn- of Kunstazijn, Peper en Mosterdzaad jaar 1821 (9) 

6078 27 

07-01-1822 

Marine, Onderwerp: Ministerie voor Marine een bestek en Voorwaarden van den 23e Januari 1822 aan den minstaannemende 

zal worden aanbesteed met vermelding van alle goederen zoals b.v. Beschuit, Brood. Erwten, Bier, Kaas, Jenever , Zout, 
Pruimen enz. enz. enz.   voor de vaartuigen van Oorlog enz. jaar 1822 (13) 

6078 69 

18-01-1822 

Marine, Onderwerp: Ministerie voor Marine een bestek en Voorwaarden van den 13e februari 1822 aan den minstaannemende 

zal worden aanbesteed  Koper (rood, in koeken of blokken van….en waarschijnlijk nodig 10.000 ponden enz. enz. jaar 1822 (5) 

6090 80 
25-01-1823 

Marine: Bestek en Voorwaarden voor de levering van de na te noemen Revictualiering van s’ Rijks Schepen  en Vaartuigen van 
Oorlog benoodigde levensmiddelen en ziekenkosten enz. jaar 1823 (9)  



6046 308 

03-05-1819 

Marine; De minister van Marine is voornemens een aanbesteding te doen voor 30 stuks ijzeren kisten voor de marine met 

deszelfs enz. ook een aanplakbiljet aanwezig die vroeger in opnebare gelegenheden werden opgehangen zoals o.a. cafe’ s enz.  

jaar 1819 (10) 

6070 431 en 432 
26-05-1821 

Marine; het ministerie van Marine, bestek en voorwaarden  van een aanbesteding op 6 Juni 1821 van 46 ijzeren waterkisten voor 
den dienst waarbij de laagst ingeschrevene enz. enz. met een tekening  en beschrijving van de Kettingen, Wartels, Haken enz.  

jaar 1821 (18) 

7977 

 

153-1 

11-02-1837 

Marine—Bestek en voorwaarden betreffende de aanbesteding van Levensmiddelen zoals Hard Brood, Witte Beschuit, Gort, 

Jenever enz. jaar 1837 (10) 

7977 

 

153-2 

11-02-1837 

Marine—Bestek en voorwaarden betreffende de aanbesteding van Linnen en wel 43.000 N. ellen wit linnen enz. jaar 1837 (7) 

6084 671 

13-07-1822 

Marine----Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding en levering van 82.000 Nederlandsche Ponden Hard Brood of 

Scheepsbeschuit deze voorwaarden beschrijven precies hoe het bereid moet worden en van welke producten enz. jaar 1822 (7) 

6632 1262, 3e blz. 

kolommen 

03-10-1814 

Marines Anne, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 

tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

8377 766-8 

05-08-1841 

Marinkelle F. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de 

overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, 

laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2) 

8377 766/8 
05-08-1841 

Marinkelle F. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de 
overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, 

plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

6038 701 
21-09-1818 

Marinus Adam---- Draaisma Klaas, hij is benoemd tot assistent van den Scherprechter i.p.v.   Marinus Adam thans dienaar der 
Justitie jaar 1818 (2) 

6380 126 

25-02-1814 

Marinus Adam---- Simon M. Med. Doctor hij wordt vermeld in een brief van de Burgemeester van aan de Commissarisen 

Generaal van Vriesland, o.a. dat  de gemeente Leeuwarden nog geen ruimte heeft kunnen huren om  de Zieken en ligte gebreken 

te kunnen behandelen en in overleg met eerstgenoemde Doctor voor te dragen het huis aan den Lande behorende en thans 
bewoond door Marinus Adam enz. enz. jaar 1814 (2) 

6854 15-A 

23-09-1824 

Marinus Antoon,  Koopman in fruit te Sneek, een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal  jaar 1824 (2) 

5664 A.11Bijl.,34 
27-04-1911 

Marinus en  Siebesma te Sneek met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.11Bijl.,34 

27-04-1911 

Marinus en  Siebesma te Sneek met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911  

8204 829/20, 264 
Blz. 6 

12-08-1839 

Marinus Hendrikus hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 
18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13) 

5664 162, 34 
27-02-1917 

Marinus J. te Sneek met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162, 35 

27-02-1917 

Marinus J. te Sneek met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 34 
28-02-1918 

Marinus J. te Sneek met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 27, 10 

16-04-1914 

Marinus Jacob te  Leeuwarden met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 29 
17-04-1913 

Marinus Jacob te  Leeuwarden met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 27, 10 

16-04-1914 

Marinus Jacob te  Leeuwarden met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 29 
17-04-1913 

Marinus Jacob te  Leeuwarden met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 A.15,Bijl.34 

25-04-1912 

Marinus Jacob te  Sneek met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 A.15,Bijl.34 
25-04-1912 

Marinus Jacob te  Sneek met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

8173 251/5, 89 

07-03-1839 

Marinus Jonas Fokkes Leeuwarden Schipper op de Goede Verwachting, jaar 1839 

6631  11148e blz. 
kolommen 

15-09-1814 

Marinus Toon 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Maris Pieter Joh’s 77 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 2 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) 

8308 1066-13 
28-10-1840 

Mark Christiaan * 1819 Amersfoort 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Mark Marten 136 Rinsumageest 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) 

9189 1400 
28-11-1919 

Mark v.d. Joh. Leeuwarden Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel, jaar 1919  (2) 



6252 1174-8 

27-02-1810 

Mark v.d. Jolling,  hij tekent als Dorps en Lantaarngecommiteerde het navolgende document: Omslag over de huiseigenaren van 

den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  

document jaar 1810 (2) dossier (9) 

6424 609 
10-12-1817 

Mark v.d. Marten 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel 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) 

8280  517-11, 5 
19-05-1840 

Mark v.d. Marten Th. 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 Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6245 399-69 

10-05-1814 

Mark v.d. P. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 

jaar 1812 (2) 

6245 399-43 
10-05-1814 

Mark v.d. P. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 
jaar 1812 (3) 

9725 Deel I   

Blz. 41 

00-00-1869 

Mark v.d. Willem Jans, 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. 53 

00-00-1872 

Mark v.d. Willem Jans, 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) 

6261 888 
09-09-1815 

Mark van der P. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene 
uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

6257 410-6 

28-04-1815 

Mark van der P., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6252 1174-7 

27-02-1810 

Mark van der W. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot 

in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) 
dossier (9) 

9725 Deel I   

Blz. 45 
00-00-1870 

Mark van der Willem 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 1870 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 58 

00-00-1872 

Mark van der Willem Jans, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Markas de Benjamin, 780 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

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

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Marken van B. te Hoorn, 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) 

6381 171-D   

22-03-1814 

Marken van Jan Marius Antonius plaatsvervaner voor Meulen v.d. Roelof Jetzes, hij wordt vermeld op een lijst van personen 

behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) 
(dossier 5) 

6254 126-5 

16-01-1815 

Markes Louwe---- Schipper Louwe Markes te Munnekezijl, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en 

Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd 

Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15) 

6630  1017B blz. 1 

22-08-1814 

Marks Hendrik Klasen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der 

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

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

6630  1017A blz. 1 

22-08-1814 

Marks Hendrik Klasen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans 

aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 
enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6245 399-49 

10-05-1814 

Marks Sierks, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

6252 1174-6 
27-02-1810 

Marks van der M. de erven, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe 
Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document 

jaar 1810 (2) dossier (9) 

6243 159 
08-03-1814 

Marktmeester---- Harlingen, Instructie voor den Appelmeeter en Marktmeester te Harlingen jaar 1814 (15) 

8285 619-1 

19-06-1840 

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

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

8309  1095-6 
05-11-1840 

Markus A. S.  hij wordt weer voorgedragen te Dockum voor de Koninklijke Nederlandsche Loterij enz. jaar 1840 (3) 

6632 1262,  

5e blz. 
kolommen 

03-10-1814 

Markus Jochum, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

9180 818 

05-05-1915 

Markus Johannes Wijnandus,  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) 



8308 1087-10 

03-11-1840 

Markus M. A. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   

Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3) 

6070 424-20        

 25-05-1821 

Marle F. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6034 398 

30-05-1818 

Marle T. E. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Marle van F. E. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 

03-05-1822 

Marle van F. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6402 

 

897 

03-12-1815 

Marle van H. W.  Burgemeester van  Deventer  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat de Fournitures reeds in de maandapril overgenomen van de Stad Groningen enz. jaar 1815 (3) 

6404  86 

14-02-1816 

Marle van H. W. ---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  dat zij berigt van de Burgemeester Marle van H. W.  van Deventer  te 

hebben ontvangen enz. mede ondertekend ter ordonnantie.Blok K. secretaris enz. jaar 1816 (11) 

8356 328-4 
03-04-1841 

Marle van Petrus Hendricus Peusenius staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de 
Rijksadvocaat en wel de Civiele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats 

en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7) 

6830 4-A 
16-01-1824 

Marmol del F. hij is benoemd tot administrateur van het District No. 5 staat vermeld in een brief van de Permanente Commissie  
van het Authorisatie Syndicaat ondertekend door  Boetzelaer van P. A. enz. jaar 1824 (3) 

9134 727 

16-05-1883 

Marnux---- Vissersvloot, Zijne Majesteits Schepen de  Bonaire, Marnux en Argus varen uit om de Nederlandsche Vissersvloot 

te beschermen tegen de Engelse Vissers , jaar 1883 (2) 

6675 199 
07-05-1818 

Marque La ….? Generaal,  staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het 
verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. 

( 57 namen ook diverse met signalement beschrijving) in een aparte brief staat dat hij voor als nog is toegestaan hier te landen te 

mogen verblijven enz. jaar 1818 (5)   

6382 79 nr. 10 
31-03-1814 

Marrés P. , 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) 

6382 79 nr. 40 
31-03-1814 

Marrés Pieter, 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) 

6096 621 

08-07-1823    

Marrum---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente 

en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2) 

8383 874/4 

04-09-1841 

Marrum---- Buursma T. M.  betreft inwoners van Marrum en Nijkerk (Friesland) , onderwerp verzoek tot toelating van een 

Christelijk afgescheiden gemeente ook de toestemming van Willem II Koning der Nederlanden enz. enz. jaar 1841 (5) 

6045 240 
13-04-1819 

Marrum---- Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van 
Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland jaar 1818 (4) 

6095 509 

14-06-1823   

Marrum staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks)  van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het 

Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 

(8) 

6276 1102-7 

18-12-1816 

Marrum van Teije P.,  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) 

6056 218 

27-03-1820 

Marrum,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en 

Noord Braband jaar 1820 (2) 

6096 659 
18-07-1823    

Marrum, ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, 
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe 

Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  

dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de 
landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 

1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 

1823 (3) 

9187 1475 
05-10-1918 

Mars Bauke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6020 178 

24-03-1817 

Mars de  Michel Jean staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 

administratie der verenigde regten te Workum in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig 
als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3) 

5664 37a 

16-09-1903 

Mars de Wybe te Oldeboorn, ondernemer van openbare middelen ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 (1) 

6020 178 
24-03-1817 

Mars Pro. Viet Alexandre staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 
administratie der verenigde regten te Leeuwarden  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren 

zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3) 

6833 14-A, 9 
12-02-1824 

Mars W. K. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 
Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers 

te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

6038 650 

02-09-1818 

Marsch ten Grietje huisvrouw van Sybouts Zytse,  Zij 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 Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 

1818 (3) 

8377 766/8 

05-08-1841 

Marschal J. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de 

overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, 
plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

6872 06-04-1825 

76-A 

Marsenburg J. B.  een proces verbaal van bekeuring ter zake van als Vetweider niet van patent is voorzien enz. jaar 1825 (4) 

9184 935 
16-07-1917 

Marssum---- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter Bouma Tj. En 
de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm  van de weg Marssum-Beetgum te 

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

1917 (10).   

8380 833-7 
24-08-1841 

Marssum----- Jelsma Gaele Dirks te Leeuwarden hij verzoekt om een huis te mogen bouwen  langs de grote weg van 
Leeuwarden naar Harlingen, de aangrenzende eigenaren zijn Hertoge Huber de A. C. en de Hervormde kerk te Marssum enz. 

enz. jaar 1841  (3) 

8383 878/15 
06-09-1841 

Marssum----- Leeuwarden , een  bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis aan de Straatweg Leeuwarden Marssum  een 
mooie tekening van de woning en een platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het tolhuis komt te staan  Genaamd 

Gabel 1Jaar 1841 (9) 

6056 218 
27-03-1820 

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

6069 

 

345 

28-04-1821 

Marssum, Giezen van A. , Landmeter der 1e klasse  Onderwerp: Opmetingen voor het kadaster enz. enz.  met de staat van 

opmeting erbij Dronrijp, Menaldum, Marssum, Hennaarderadeel, St. Jacoba parochie en Lieve Vrouwenparochie, jaar 1821 (2) 

6857 17-A 
29-10-1824 

Marstall Hans Aller Hanzes Kapitein op de Catrina Maria , jaar 1824 (2) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Marstrand Niels Havanna/Tenby Kapitein op de  Verwachting (Harlingen) , jaar 1840 

 

9191 1195 
24-09-1920 

Marsum N.H. Kerk----- Hofstra L. eigenaar van de woning staande op het perceel aan de rijksweg te Marsum en verzoekt een 
vergunning tot demping van enz. enz. en een door hem geschreven brief door hem ondertekend, ook een getekende (Blauwdruk)  

kaart met de situatie,     jaar 1920 (11) 

9191 1195 
24-09-1920 

Marsum Nederduitsch Hervormde kerk--- Hofstra L. eigenaar van de woning staande op het perceel aan de rijksweg te Marsum 
en verzoekt een vergunning tot demping van enz. enz. en een door hem geschreven brief door hem ondertekend, ook een 

getekende kaart (Blauwdruk)   met de situatie,     jaar 1920 (11) 

6065 

 

902 

19-12-1820 

Mart ens Sytze,  Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van 

Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot 
aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a 

Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt 

getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., 
Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  

(3) 

9181 1751 
06-10-1915 

Martein Johannes Benedictus,  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) 

9183 1731 

05-12-1916 

Martein Johannes Benedictus, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

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

9186 10 
03-01-1918 

Martein Johannes Benedictus, 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) 

9184 27 
08-01-1917 

Martein Willem Gerardus, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

6060 480 

06-07-1820 

Marten A. M. , 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) 

6001 650 

14-07-1815 

Marten Arentsma  J. Gijsbert---- Rochus Bloemsma Willem hij verzoekt ontslag en zijn opvolger als Ontvanger der Bel. te 

Hallum is Arentsma  Marten J. Gijsbert jaar 1815 (4) 

6089 1186          

21-12-1822 

Marten Arentsma J. G. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is 

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

8350 175/27-15 

21-02-1841 

Marten---- Arentsma Marten Izaak Gijsbert met volmacht voor het dorp Marrum wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in 

een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het 
Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel ,  jaar 1841 (6) 

6047 379 

03-06-1819 

Marten F. F.  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 

Marten F. T. Mebius P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 
of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

8378 777/2 

09-08-1841 

Marten Hylkes Huisman,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van 

Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire 

inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema 
Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks 

Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses 

Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema 
Marten Hylkes Huisman te  Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van 

de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   
jaar 1841 (16) 

8359 377/28, 11 

19-04-1841 

Marten Isaac Gijsberts Arentsma 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) 

6834 9-A 

21-02-1824 

Marten L. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot 

betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

6393 160 
08-03-1815 

Marten Mattheus Johannes geboren en wonende te Leeuwarden hij is bij besluit van 13 mei 1775  benoemd en aangesteld als 
opzigter over het lands arlillerij Huis binnen Leeuwarden met vrije inwoning en emolumenten gedurende zijn leven  en heeft 

den post 34 jaar waargenomen enz. dat hij den 8e september 1808 van dien post is ontslagen en thans 67 jaar oud is en dat hij 

enz. jaar 1815 (2) 

6030 53-c 

23-01-1818 

Marten Pieter Francoi, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6074 672 

03-09-1821 

Martens  Jacobus Johannes, Onderwerp:  een getekende kwitantie groot fl. 200.= enz. jaar 1821 (1) 

6639 491 

23-05-1815 

Martens  M.  Schoolopziener hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de 

Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  enz. jaar 1815 (1) 

6639 455 

19-05-1815 

Martens  M.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende dat Clewits Hendrik zijn functie van onderwijzer en Koster van het eiland Schiermonnikoog heeft aanvaard enz. jaar 

1815 (1) 

5982 1752 

13-12-1813 

Martens …? Taeke vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig 

waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene 

moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12) 

6070 424-19         

25-05-1821 

Martens A. M. 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) 

6102 22 
06-01-1824 

Martens Ab.---- Holwerda Gerrit Klazer bezittende de 3e rang tot Schoolonderwijzer is als zodanig aangesteld op de school in 
Foudgum en daarvan in kennis te stellen de districts School Opziener Martens Ab. te Holwerd die aan het ministerie moet 

melden op welke dag de schoolonderwijzer is begonnen en z. jaar 1824 (3) 

6038 650 
02-09-1818 

Martens Aedsge,  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 Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

6255 265-8 
13-03-1815 

Martens Anne , 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) 

6385 132 

06-07-1814 

Martens Anne Martens de Schout van Ternaard heeft te kennen gegeven dat de locale situatie van zijn gemeente vordert dat 

aldaar vier compagnien werden geformeerd zoals verder vermeld enz. enz. en heeft in dat geval als officieren bij de laatste 

compagnie ……. Dragen en wel Martens Anne Martens Kapitein, Mellema Boele Sybes 1e Lt. , en Ploeg van der Tjisse Paulus 

2e Lt. enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25) 

6385 143 

06-07-1814 

Martens Anne Martens te Ternaard hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6265 10 

29-12-1815 

Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan Jans, Zijlstra Jasper Pieters, Bosch Saakje 

Douwes en  Koopmans Syds Harmens  alle Landbouwers e Brantgum dat zij schrijven in een brief door allen ondertekend dat 

zij zich zeer bezwaard vinden  in de onder de gemeente Ternaard omgeslagen personele omslag  over de jare 1814 en 1815  enz. 
enz. ook is er geen geld om de bouwvallige  Dorps Toren te herstellen, dat hun belasting betaald over Branthum allemaal gaat 

naat Ternaard enz.  enz. jaar 1815 (4) 

6243 191-18 
06-03-1814 

Martens Anne, 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) 

6242 79 
04-02-1814 

Martens Anne, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 
Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 

vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

7977 157-9 
13-02-1837 

Martens Antje weduwe van Bruin de Andries P., 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. Ook 

wordt genoemd de Diakenen van de Doopsgezinde Gemeente van Bolsward Roos van Mesdag D., Brouwer H., Brouwer Jan S. 

dat het huis niet haar eigendom is maar van de kinderen enz. Jaar 1837 (6) 

8211 990/3 
26-09-1839 

Martens Antje weduwe van Groenland J. A. zonder beroep te Kollum komt voor op een documet van Declaratoiren van 
onvermogen voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2) 

6645 876 

31-10-1815 

Martens Aukje----Cats S. President van het Collegie van Regenten over de gevangenhuizen binnen Leeuwarden ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een opgave van vrouwen in de gevangenis die een kind bij zig hebben;  
In de Gevangenis: 1)  Joukje Willems x Jacob Tuinder (ook in de gevangenis zittende) wiens overige kinderen bij de 

grootmoeder enz, 2) Grietje Jacobs Hilberda, ongehuwd geb. Makkum  d.v. Jacob Hilberda en Tettje enz., 3) Johanna Brons 

ongehuwd, geb. Lwd. Dochter van Toontje wed. Brons En in het Blokhuis; Pietje Heins ongehuwd en geb. Lippenhuizen d.v. 
Hinne Sipkes en Aukje Martens. Jaar 1815 (1) 

6864 26/1-C 

 no.  35 

07-01-1825 

Martens Bauke te Idaarderadeel 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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Martens Berendje gehuwd met Vries de Anne met 4 kinderen, 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) 

6243 191-18 

06-03-1814 

Martens Cornelis, 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) 

6254 140-B-blz. 20 

17-01-1815 

Martens Dirk uit een kamer bij de Perkbrug,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten 

Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6252 1179-67 
08-11-1813 

Martens Dirk wegens het transporteren van zieke Militairen van Anjum naar Dockum, hij komt voor  op de Rekening van 
Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district 

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

6644  860 
25-10-1815 

Martens Djieuwke---- Boer de M. G. (Mevius Gerrit) President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende de vrouw Martens Djieuwke deel ik mede dat deze vrouw bij ons in het Armenhuis 

onbekend is mar zij te Schalsum was en zij is gekomen en heeft verklaard dat zij te Belkum geboren is en voor  drie a vier jaar 

gehuwd was met Elsinga Wijpke Johannes geboren te Firdgum en 11 weken na het trouwen bevallen bevallen en haar man 
daarover boos is geworden verklarende dat het zijn kind niet was enz. jaar 1815 (3) 

6038 650 

02-09-1818 

Martens Douwe,  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 Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

8280 525-A, 2 

31-47 
16-05-1840 

Martens Eelke Jacobus 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) 

6245 399-64 
10-05-1814 

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

6840 36-A  

blz. 21 

22-04-1824 

Martens Fokke de weduwe Boerin  van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

3572 44-c 

26-08-1822 

Martens G. Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen enz. jaar 

1822 (3) 

8214  1032/3 
09-10-1839 

Martens Gatske gehuwd met Wester Freerks---- Wester Marten Ates  hij is op Bedelarij betrapt en is op last van het stedelijk 
bestuur van Leeuwarden naar Ommerschans opgezonden, aanwezig een Signalementslijst met al zijn gegevens zoals zijn ouders 

enz. jaar 1839 (4) 

5666 1 
18-02-1904 

Martens Gebroeders Amsterdam Singel over 76 Aangifte voor vrachten Stad Franeker III, Dossier met Advertenties en ander 
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

6299 

 

416-10 

10-05-1821 

Martens Gerben wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen 

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

6834 32-C 
16-02-1824 

Martens Gerrit en Gerrits Geeske worden door de rechtbank veroordeeld voor een boete van 10 guldens en 25 guldens en dat er 
geen vonnis tegen Johannes Marten is gevonden enz. jaar 1824 (2) 

6388 99            

19-10-1814 

Martens Gosse---- Bijlinga Andries en Meulen van der Johannes Hanzes en Martens Gosse alle Schippers woonachtig op het 

Vliet bij Leeuwarden ieder ene somma van vijf en zestig caroli guldens  wegens Transport van militaire bagage en Hospitaal van 
Leeuwarden tot Leijden enz. enz. jaar 1814 (1) 

6388 132 

26-10-1814 

Martens Gosse---- Bijlinga Cornelis Andries, Meulen van der Johannes Hanses en Martens Gosse Schippers van beroep alle 

wonende op het Vliet hebben een request ingestuurd en ontvangen hier het antwoord betreffende een rekening van ieder 165 

gulden en dit zal direct aan hen betaald worden enz. jaar 1814 (1) 

6001 656 

18-07-1815 

Martens Grietje weduwe van Hellinga Dirk Sybrens eigenaar van het gebouw no. 237 betreft de aanslag van belasting Deuren 

en Venstergeld, maar aangezien het gebouw is afgebrand op 22-09-1814 verzoekt zij kwijtschelding  enz. enz. jaar 1815 (4) 

6065 

 

887 

15-12-1820 

Martens H.---- Bosch Jan Willems  hij wordt aangesteld als Schoolmeester 2e rang te Hollum op Ameland  ook genoemd de 

schoolopziener Martens H.  te Holwerd jaar 1820 (1) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 9 

17-09-1839 

Martens H. S. te Waaxens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten e 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) 

6001 618 
04-07-1815 

Martens Harke----. betreft levering  ladingen Voerhaver te Dordrecht door hem ondertekend jaar 1815 (5) 

6383 93     

23-04-1814 

Martens Harmen te Veenwouden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

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

6257 410-11 

28-04-1815 

Martens Harmen Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6252 1179-71 

08-11-1813 

Martens Harmen wegens transport met Militaire goederen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door 

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

6252 1179-41 

08-11-1813 

Martens Harmen wegwns het transporteren van regenwater van Anjum naar Oostmahorn en vandaar Kruit naar Leeuwarden, hij 

komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van 

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

6417 176  

3e Bataillon 
22-04-1817 

Martens Hendrik 20 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Martens Hendrik Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 



6381 205 

29-03-1814 

Martens Hendrik---- Haas de Wolter Hendriks hij is Plaatsvervanger van Martens Hendrik in de Gemeente Oudega de 

eerstgenoemd wordt door de Veldwachter overgebracht naar het Corps vanwaar hij gedeserteerd is  enz. jaar 1814 (1) 

6009 182 

15-03-1816 

Martens Hendrik Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

6389 731 
17-08-1815 

Martens Hendrik---- Robert J. B.  Majoor Commanderende het depot van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat  Martens Hendrik welke 

bij het Batt. is aangekomen als Plaatsvervanger voor Schurer Andries Jacobus te Oldeberkoop dat Martens voor zijne in dienst 

treden in Sneek een Diefstal van geld heeft gepleegd enz. jaar 1815 (1) 

6016 707 

21-11-1816 

Martens Hendrik, 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) 

6840 36-A blz. 9 
22-04-1824 

Martens Hiemst… E. van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6405 113 

27-02-1816 

Martens IJnske thams huisvrouwe van Engeling Berend Harmens wonende in de Zuiderdragten ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hare zoon Bogema Marten Geerts is ingelijfd 

geworden in de Nationale Militie en nu reeds 2 jaar dient en de rang van Korporaal heeft bij de  enz.  en verzoekt onslag omdat 
hij haar enigst zoon is enz. zij ondertekend als IJenske Martens jaar 1816 (2) 

6069 

 

276 

05-04-1821 

Martens J. J.  te Bolsward  Onderwerp een onderzoek waarin verzocht  wordt wanneer de nog 9 levende zonen  geboren en 

gedoopt zijn  en welke de namen zijn  enz. enz.  er is een goed onderzoek gedaan want alle gegevens van de zonen zijn 
nauwkeurig vermeld. Ook wat ze voor beroep hebben of hebben gehad, of ze wel of niet op school hebben gezeten  enz. enz.  

jaar 1821 (7) 

6073 651 

23-08-1821 

Martens J. J. te Bolsward  een ordonnantie ter grote van fl. 200.=  deze gratificatie maakt ook enz. enz. jaar 1821 (1) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

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

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 

verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

6418 248-C 1e bat  
10e  blz. 

 Nom. Staat 

09-06-1817 

Martens J. 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) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Martens Jacob Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Weltevreden. Flankeur 27-1-1837 Overleden te Weltevreden 

(Batavia) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6066 

 

86 

30-01-1821 

Martens Jacobus Joh’s het betreft een request wat hij heeft ingezonden met het verzoek om zijn 10e zoon geboren den 23e 

december 1820 de naam van zijne Majesteit te mogen geven en aan Hoogst denzelve het Peterschap over dat kind te mogen 
opdragen enz. De Burgemeester van de Stad Bolsward deeld mede dat, Marten heeft de post van Diacon te Bolsward 4 jaar 

waargenomen hij is van een fatsoenlijke Brgelijke klasse, zijn zedelijk gedrag is uitmuntend enz. jaar 1821 (2) 

6071 493 
20-06-1821 

Martens Jacobus Johannes  te Bolsward heeft een request ingediend  met het verzoek voor het Peterschap van deszelfs tienden 
zoon aan te nemen  hij krijgt toestemming enz. jaar 1821 (2)   

6066 

 

44 + 86 

17-01-1821 
 

Martens Jacobus Johannes in een handgeschreven brief het volgende :  voorheen en wel in den jare 1793 tot 1801 Tamboer en 

Korporaal  gediend bij en onder het regiment Oranje Gelderland   gecommandeerd door de Heer Collonel  Grave van Limburg 
Stierum  en naderhand  onder het 2e Battaillon vierde halve brigade en in den jare 1793 en 1794  2 kampagnes  bijgewoond  en 

sinds 1801 in Bolsward woonachtig en nu als Koopman en Mr. Kledermaker en nu reeds boven de 40 jaar oud  als sergeant bij 

de Schutterij aldaar , en hij bij zijn huisvrouw 1 dochter en 10 zoons achtereenvolge heeft verwekt  waarvan de 10e zoon op 23-
12-1820 is geboren en waarvan nog 9 welgeschapen en veelbelovende zoons  in leven zijn enz. enz. enz. en hij vraagd dan ook 

een toelage enz. enz. en ook het antwoord op zijn vraag waarin wordt vermeld dat zijn zedelijk gedrag uitmuntend is  en hij de 

Maatschapprlijke en huiselijke deugden  de achting van Bolswards ingezetenen is genietende jaar 1821 (4) 

6633  1415 
31-10-1814 

Martens Jacobus---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de 

op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de 

depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren 
te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts  

en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns 

Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt 
bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  

Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand 

Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar 
verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs 

Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire  Fockens L. en de getuigen Wouters 

Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma 
Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der 

Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring 

waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, 
Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie 

ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen 
Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17) 

6255 265-8 

13-03-1815 

Martens Jan , 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) 

6242 79 
04-02-1814 

Martens Jan , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 
Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 

vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 



6281 476-11 

10-04-1817   

Martens Jan , Timmerman van beroep komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en zijn rekening 

van 1811 wordt betaald en hij ontvangt voor geleverde Houtwerk en andere Materialen tevens arbeidsloon een bedrag van fl. 

73-10-18 enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16)  

5989 563 
22-07-1814 

Martens Jan---- Honkman Albert Willems Onderwerp: Mulder Lambert Geerts Deurwaarder wonende te Oldeberkoop en 
benoemd door de onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te 

Oldeberkoop wonende,  begeven zig naar het huis no. 187 hebbende de vaart ten westen, Perfect Jan ten Oosten, Jager D. H. ten 

Zuiden en Martens Jan ten Noorden  te Noordwolde in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, 
een beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts omdat eerstgenoemde niet voldaan heeft aan verschillende 

waarschuwingen enz. bij het huis aangekomen  is het bevel aan de bewoners Roduite van de Sipke afgegeven enz. jaar1814 (3) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Martens Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde 
kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie 

in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6245 399-29 
10-05-1814 

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

8376 744/8 

30-07-1841 

Martens Johannes * Valburg, 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) 

6245 399-25 

10-05-1814 

Martens Johannes de weduwe , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles 

te Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6645  864 + 893 
30-10-1815 

Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te Bolsward dat bij hem is 
gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en Minnema Petrus Gosses 

minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en Dijkstra Matjen Pieters † te 

kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5) 

6383 90    
23-04-1814 

Martens Johannes Rienkl 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) 

6661 126 blz. 5 
26-02-1817 

Martens Johannes Rienks Landbouwer, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster 
ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde 

achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6245 399-27 

10-05-1814 

Martens Johannes, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Martens Klaas 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) 

6038 724 

29-09-1818 

Martens M---- Schmidt H. W.  hij is aangesteld tot Schoolonderwijzer te Holwerd, wordt ook in genoemd de Schoolopziener 

Martens M te Holwerd enz. enz. Jaar 1818 (1) 

6042 29 
15-01-1819 

Martens M. ---- Stelma Kornelis, hij is aangesteld als schoolonderwijzer in den 3den rang te Hantum ook genoemd de Districts 
Schoolopziener Martens M.  jaar 1819 (2) 

6298  5 

01-12-1820 

Martens M.---- Algera  S.  Onderwijzer te Wommels, de Minister van Onderwijs schrijft aan de Gouveneur dat voornoemde 

Algra  na onderzoek dat het dezelve volstrektelijk onbtbreekt aan de noodige geschiktheid en bekwaamheid voor zijn post  enz. 
enz. maar dat hij behalve weens zijn ouderdom bovendien is aanbevelingswaardig uit hoofde der getrouwe verzorging van zijn 

weleer talrijk huisgezinwaar ooki nog gebrekkige kinderen waren en ook thans nog van een oude blinde Schoonmoeder als ook 

wegens een stteds gehoden goed burgerlijk en zedig gedrag kan hij in aanmerking komen voor een goed financieel ontslag enz. 
enz.  verder aanwezig het uitgebreide Rapport van de onderzoekscommissie waarin onder anderen staat datb hij wel erg 

schuldigb heeft gemaakt aan misbruikte Schooltucht enz. enz. tevens een rapport  van de Provinciale commissie getekend door 

Martens M. als Voorzitter en  Visser H.W.C.A. als Secretaris, ook een rapport van de Schoolopziener Bruining Alb.  Dat Algra 
60 jaren telt ook een schriftelijk exanen brief met Algera zijn handtekening enz. enz. jaar 1821 (14) 

6647  2 

04-01-1816 

Martens M.---- Assen van J. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

vrijwillge resignatie van de Schoolonderwijzer Tiezema Douwe is deze functie vacant en er wordt voorgedragen Vries de Pier 

Hendriks verder ondertekenen Assen van J., Meindersma E. W., Mellema M. D. Banga Lieuwe en Martens M. enz. jaar 1816 
(1) 

6298 

 

222 

18-04-1821 

Martens M.---- Bokkinga Pieter Bokkes, Mr. Timmerman te Blija  hij wil het werk wel chargeren op de gestelde voorwaarden 

heeft hij aan de Schoolopziener Martens M. vermeld  enz. jaar 1821 (1) 

6856 14-B 
09-10-1824 

Martens M.---- Bosch Jan Willem . , Schoolonderwijzer te Hollum op Ameland, een handgeschreven brief met zijn 
handtekening, onderwerp; dat hem bij mondeling accoord in 1820 door Visser Rienk Bottes (ouderling) en Ruiter de  G. J. 

(Gerbrand Jans) (assessor) is toegezegd de post van Koster der hervormden en  schoolonderwijzer,  in tegenwoordigheid van 

Heeckeren van W. R. J. D. Gretman van Ameland , Martens M. Schoolopziener, Molanus G. Ontvanger der belastingen en 
Vellema A. D. Kastelein  te Nes op Ameland en dat hij zijn salaris graag wil hebben , wordt ook in genoemd Jong de Gribbert 

Gribberts,  Germs Douwe, tevens een sTuk waarin em et wordt toegekend maar dan is hij onderwijzer te Kleine Meer in de 

provincie Groningen enz. enz.  jaar 1824 (6) 

6049 549 

07-08-1819 

Martens M.---- Bouma Anna Folkerts  aangesteld als schoolonderwijzer te Lichtaard ook genoemd de schoolopziener Martens 

M.  te Holwert jaar 1819 (2) 

6641  619 
13-07-1815 

Martens M. Districts Schoolopziener te Holwerd hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat 
voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de vervulling van een Schoolvacature in 

Hoogebeintum   

6644  843 
16-10-1815 

Martens M. Districts Schoolopziener te Holwerd wordt vermeld in een brief van de Commissaris Generaal voor het Onderwijs 
enz. jaar 1815 (1) 

6049 617 
28-08-1819 

Martens M. Districts-school-opziener---- Albada Bruno Lieuwes, hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Oude Bildzijl 
jaar 1819 (1) 

6024 448 

12-07-1817 

Martens M. Doopsgezind Predikant te Holwerd, Blija en Vischbuurt een handgeschreven brief met zijn handtekening 

Onderwerp een kinderschool jaar 1817 (1) 



6072 574 

14-07-1821 

Martens M.---- Huisman H. R. bezittende de 2e rang van schoolonderwijzer is aangesteld aan de school te Schiermonnikoog 

ook genoemd de schoolopziener Martens M. jaar 1821 (1) 

6646 936 

28-11-1815 

Martens M. is Schoolopziener geworden in het 3e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling  met vele scholen 

genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7) 

6294 336 

06-03-1819 

Martens M.---- Jong de Gribbert Gribberts te Hollum op het eiland Ameland , Schoolonderwijzer aldaar door zijn overlijden  is 

de plaats op de 1e Klasse school vacant geworden   maar in deze ouderwetsche school  enz. enz. doch wegens de middelmatige 
kindigheden en hoge jaren enz. enz. ook de langdurige wanbetalingen van het tractement en schoolpenningen op ondewijzer en 

onderwijs  deze brief wordt geschreven en ondertekend  door Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in de 

Provincie Vriesland enz. jaar 1819  (5) 

6651  195 
30-04-1816 

Martens M.---- Jong de R. T. Schout van de gemeente Vrouwenparochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende het request van Schuiling R. Leeraar bij de Doopsgezinden te Oude Bildzijl met een lijst van bezittingen 

der Doopsgezinden ondertekend door Jong de O. D. en Jong de R. T. tevens een bewijs van zijn aanstelling afgegeven door 

Martens M. (voorzitter) en Brouwer Jan bij absentie van van den Boekhouder enz. jaar 1816 (6) 

6088 1107 

25-11-1822 

Martens M.---- Ruiter de Jan Egges bezittende de 3e rang tot Schoolonderwijzer is aangesteld op de school te Raard, ook 

genoemd Martens M. te Holwerd als de Schoolopziener jaar 1822 (1) 

6297 436 
14-08-1820 

Martens M. Schoolopziener e Schiermonnikoog , Onderwerp: Schoolmeester plaats is vacant en het e verdiene Tractement enz. 
jaar 1820 (2) 

6002 719 

11-08-1815 

Martens M. Schoolopziener te Holwert een ordonnantie van uitbetaling ten zijner gunste van f. 75.=  enz. jaar 1815 (1) 

6054 17 
10-01-1820 

Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland hij ondertekend navolgende akte---Schots Jan Jacobs , zijn 
verzoek om tegen een behoorlijk jaarwedde als Instructeur in de Navigatie op het eiland Ameland  te worden aangesteld enz. 

enz.  ,     en dat  op de school in Hollum zeer wenselijk zou zijn enz. enz.  jaar 1820 (3) 

5985 190 

16-03-1814 

Martens M. te Holwerd hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt vermeld in een 

document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch zaken jaar 1814 (8) 

6647 23 

15-01-1816 

Martens M. te Holwerd Schoolopziener van het Schooldistrict in Vriesland wordt vermeld in een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een benoeming enz. jaar 1816 (1) 

6645  861 

30-10-1815 

Martens M.----Bouwma Folkert---- Idzardi W. J. Adjunct Schout van Ternaard en Bakker P. J., Hiemstra G. F. en Hannema G. 

J. leden van de Gemeenteraad en Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekenden een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende dat ons is gebleken is dat de persoon van Bouwma Folkert wonende te Oudehorne de 
meest geschikte kandidaat voor de schoolonderwijzer van Foudgum is  i.p.v van de vertrekkende onderwijzer Ploeg van der 

Tjitse Paulus enz. jaar 1815 (2) 

6245 399-5/v 

10-05-1814 

Martens Maaike, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6245 399-5-a 

10-05-1814 

Martens Maaike, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6848 21-C  

14-07-1824 

Martens Maarten,  een adviesbrief betreffende hem. Jaar 1824 (2) 

6074 676 

05-09-1821 

Martens Marten  bezitende de 3e rang is aangesteld op de school te Gaauw ook genoemd de schoolopziener Visser  H. W. C. A. 

te IJsbrechtum  enz. jaar 1821 (1) 

6867 08-02-1825 

38-A 

Martens Marten---- Molenaar Hylke Wybes van beroep Scheepstimmerbaas wonende te Lemmer, in een handgeschreven en 

door hem ondertekende brief geeft met eerbied te kennen dat hij bij Procesverbaal van 23-12-1824 een som van dertig guldens 
enz.  en voor gefraudeerde regten betreffende werklieden bij hem in dienst een som van enz. maar dat hem dit wel erg hoog lijkt 

(verder een hele uitleg wat zijn werk betreft) verder aanwezig een ondertekende verklaring van Biljon Hendrik, Ages Jimke, 
Atses Johannes, Atsma Hielke Andries, Bielsma H. M., Feybes Roelf, Harmens Hyelk en Martens Marten dat zij nimmer in 

vaste dienst zijn geweest of nog zijn maar bij gebrek aan werk rond lopende Timmerlieden zijn die enz. ook in het dossier het 

proces verbaal en een Transactie enz.,  jaar 1825 (1) (dossier10) 

6246 481, 12 
06-06-1814 

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

6246 481, 4 

06-06-1814 

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

onderhoud der Dorpsarmen  enz.  opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813  (3)  
dossier (32) 

6636  148 

7e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Martens Martje de meid van Egberts Pier  te Langedijke 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) 

6669 415-h 

29-10-1817 

Martens Meine Gemeente Ontvanger van de Stad Sloten 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) 

6261 878-4 

11-08-1815 

Martens Nanne, 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) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Martens Oepke de weduwe 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) 

6383 81       

23-04-1814 

Martens Onne te Hirdgum 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) 

6065 

 

902 

19-12-1820 

Martens Pieter de weduwe van ,  Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene 

kant van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. 

enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  
Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit 



document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., 

Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama 

W. J. jaar 1820  (3) 

6622 2125 
00-12-1813 

Martens Pieter hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen 
geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te 

plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er 

zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat 
hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4) 

6021 201, 15-17 

03-04-1817 

Martens Pieter te Laaxum onder Scharl wonende dat wat hij onder aan de steenen gloying heeft gevonden  was een klein 

gedeelte van het agterend van een vaartuig en wel een vuuren houten schip wat lang onder het water had gelegen enz. Jaar 1817 

(3) 

6031 115 

18-02-1818 

Martens Pieter te Scharl, bij hem is hout gevonden waaarvan het meeste verrot bleek te wezen van een vurenhouten schip enz. 

enz. jaar 1818 2) 

6019 103 
15-02-1817 

Martens Pieter wonende te Laaxum  heeft aan de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de heer Haer van 
Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) . aangave gedaan van een door hem gevonden deel van een 

Vuuren Schip welke achter het Rode Klif is opgeborgen , en heeft de 7e de eed afgelegd de commies Radijs Weitz F.  te 

Molkwerum gestationeerd en hebbende in aanwezigheid van Visser Sytze Jans en Visser Jacob Jans wonende te Warns had 
gelast dat de aangave te Stavoren enz. enz. jaar 1817 (2) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Martens Pieter, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6018 53 

23-01-1817 

Martens Pieter, Wigles Zytze,  Wigles Yke,  te Laaxum Onderwerp gevonden  delen van en schip enz. enz. jar 1817 (1) 

6632  1301 
22-10-1814 

Martens---- Plaats van der ….? en Martens ….? dat voor zo verre de Officier bij den Regtbank  Eekma J.  zijn er nimmer enige 
klagten ten laste van voornoemde Schoolopzieners gebleken, in tegendeel is bij ondervinding mij gebleken dat zij zeer wekzaam 

zijn in hun Posten enz. jaar 1814 (2) 

3622 A-6  
blz. 1 

12-01-1858 

Martens Rinze Johannes, 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) 

6255 265-8 
13-03-1815 

Martens Roelof , 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) 

6242 79 

04-02-1814 

Martens Roelof, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de 

Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 

vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6627 673 

05-05-1814   

Martens Roelof, Ondertekend mede als Lid van de Kerkenraad en mede de Gecommitteerden van de Hervormde Gemeente van 

Molkwerum een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende het agterstallig tractement van hunne leeraar in gevolge de 
aanschrijving van de heer Commissaris van het arr. Sneek enz. daar het willekeurig bestuur van de Franschen en hunne 

onverschilligheid ten opzigte de Godsdienst enz. Jaar 1814 (5) 

6251 1073 

30-10-1814 

Martens S. , voor Kostgelden van Armenweezen enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der 

Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 
(4) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Martens S. te Schraard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 

Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten 
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de 

ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 40  

Bladzijde 1  
26-09-1839 

Martens S. te Schraard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 40-1 

19-06-1840 

Martens S. te Schraard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Martens S. te Surhuisterveen 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) 

8280 526-1, 40,2 
22-05-1840 

Martens S. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

3699 A-6 

17-02-1834 

 

Martens Sara, 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 

Martens Sara, 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 

Martens Sara, 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) 



6866 29-01-1825 

21-A 

Martens Siebe Martens, eigenaar van een overdekte praam gebruikt om enz. volgens meetbrief afgegeven door Pied de J. enz. 

wordt vermeld in het Extract uit de legger der Patentplichtigen van de Gemeente Makkum 1e Kwartaal 1824, (met 17 

kolommen informatie) jaar 1825 (6) 

6627 610 
30-04-1814 

Martens Sjoerd, ---- Beista Sjoerd M. en  Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te kennen in 
een door beide ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas 

Jacobs in huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W.  

enz. jaar 1814 (6) 

6830 18-A blz. 15 
21-01-1824 

Martens Sybe M. te Schraard wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6242 90 

04-02-1814 

Martens Sytj te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

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

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

6246 481, 12 

06-06-1814 

Martens Sytze wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven 

zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6243 191-23 
06-03-1814 

Martens Sytze, 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) 

6246 481, 4 

06-06-1814 

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

onderhoud der Dorpsarmen  enz.  opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813  (3)  

dossier (32) 

6247 640 
29-06-1814  

Martens Thomas, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en 
een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en 

hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6258 627-7 
21-06-1815 

Martens Tjalling 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) 

6644  836 
30-09-1815 

Martens Tjebbe---- Wijma Sjoerd Simons openbaar Notaris te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende begin 1811 als advokaat ene Martens Tjebbe te Pingjum in de zaak tegen Tjebbes Klaas te Hindelopen 

enz. jaar 1815 (2) 

6252 1174-5 
27-02-1810 

Martens Tjerk, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in 
het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier 

(9) 

3698 A-19 

08-10-1828 

Martens Tjetske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 

(4) 

6258 550 

06-06-1815 

Martens Wijbe---- Schoot ….? en Broodkorf ….? Old  Sergeanten te Harlingen  en Martens Wijbe te Tzummarum  voor het 

geven van de nodige lessen aan de Tamboers enz., Komt voor op een document genaamd: Nota wegens Betaalde gelden ten 
behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de Gemeene Sexbierum behorende tot het 14e Bataillon  gedaan door de 

Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3) 

6258 627-8 
21-06-1815 

Martens Wouter wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

6258 577-3 

13-06-1815 

Martens Wybe te Tjummarum  voor het geven van lessen aan de Tamboers, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde 

gelden van de drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4) 

6258 577-2 

13-06-1815 

Martens Wybe, Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of Diensten 

ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Sexbierum 
over 1814 enz.  jaar 1815 (4) 

6245 399-37 

10-05-1814 

Martens Wybe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1812 (3) 

6245 399-59 
10-05-1814 

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

6245 399-41 

10-05-1814 

Martens Wybe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

6245 399-42+43 
10-05-1814 

Martens Wybe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 
jaar 1812 (3) 

6245 399-48 

10-05-1814 

Martens Wybe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

6631  1114 8e blz.  
kolommen 

15-09-1814 

Martens Ype 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) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Martensbroek Jakob 497 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) 

6633  1415 

31-10-1814 

Martense Jouke Jans---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de 

op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de 
depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren 



te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te 

Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft 

volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes 

Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te 
Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij 

bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele 

verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  
Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire  Fockens L. en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe 

Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes 

Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen 
Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje 

weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate 

Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste 
verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 

1814 (17) 

6709 36 deel 2   
blz. 21 

16-01-1822 

Martijn J. te Lagezwalue, 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) 

6070 424-20       

25-05-1821 

Martijn Thomas 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 

Martijn Thomas, 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 

Martijn Thomas, 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) 

6006 960 

08-12-1815 

Martin  Isaac Gijsbert Arentsma---- Rochus W. Ontvanger der Belastingen te Hallum heeft opdesselfs gedane verzoek ontslag 

gekregen en de heer Martin  Isaac Gijsbert Arentsma Ontvager der Directe Belastingen is in deze functie benoemd enz. jaar 
1815 

6033 263-c 

15-04-1818 

Martin  Pieter Francois,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 

1818 (4) 

6099 1066 
31-10-1823 

Martin Arentsma Isaac Gijsberts, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt 
vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een 

document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18) 

8364 502-495-16 
21-05-1841 

Martin Arentsma J. G. 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) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Martin---- Arentsma Martin Izaac Gijsbert te Ferwerderadeel, 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) 

7977 141-6 
09-02-1837 

Martin Augustina weduwe van wijlen Zeef van der Jan Folkerts betreft een rekwest voor een geldelijk gratificatie te mogen 
verlangen en dat de omstandigheden zijn onderzocht in 1835  en nu weer opnieuw  enz. jaar 1837 (3) 

6028 810- 

13-11-1817 

Martin Christiaan Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6005 938 blz. 4 
30-11-1815 

Martin Christiaan 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 

Martin Christiaan 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  14 

6016 707 

21-11-1816 

Martin Christiaan, 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Martin F. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6070 424-19         

25-05-1821 

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

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

6631  1076 

02-09-1814 

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

6276 1102-11  
18-12-1816 

Martin Frans,  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) 

8218 1099/3           

26-10-1839 

Martin G. J. A., 29 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie 

ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en 

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

6100 1087 

04-11-1823 

Martin Isaac Gijsb. Arentsma Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen 

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

dossier (10) 



8359 377/28, 3 

19-04-1841 

Martin Isaac Gijsbert Arentsma 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Martin J. F.  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 

Martin J. F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6034 398 
30-05-1818 

Martin J. F. te Marrum 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) 

6072 581 

17-07-1821 

Martin J. G. A. te Hallum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6626 487  blz. 7 

07-04-1814 

Martin J. G. A. 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) 

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Martin J. G. Arentsma 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) 

6388 109          
17-10-1814 

Martin J. G. Arentsma---- Velden van Antonij de Schout van Hallum Martin J. G. Arentsma (Arentsma Martin J. G.) vermeld in 
een door hem getekend document dat eerstgenoemde zich vrijwillig heeft laten inschrijven bij de Landmilitie voor Vaderland en 

Oranje enz. jaar 1814 (1) 

6709 36 deel 1 
blz. 14 

16-01-1822 

Martin J. te Lage Zwaluwe, 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) 

6836 3 A 

11-03-1824 

Martin L. Commies der 2e klasse te Grouw een document betreffende klachten tegen hem omdat hij opnieuw aan slecht gedrag 

schuldig heeft gemaakt enz. jaar 1824 (3) 

6066 
 

15 
08-01-1821 

Martin P. F.  ---- Plantinga P. Hij staat in een document vermeld als benoemd  voor de post van Griffier bij het Vredegerecht 
Kanton Hallum i.p.v. Martin P. F.  jaar 1821 (3) 

6057 310 

28-04-1820 

Martin P. F. te Hallum Griffier bij het Vredegerecht aldaar Onderwerp: een betaling jaar 1820 (2) 

6626 487  blz. 7 
07-04-1814 

Martin P. 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) 

6036 493-C 

 13-07-1818 

Martin Pier Maurits te Hallu Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en 

de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6066 53-B 

23-01-1821 

Martin Pieter Françoi te Hallum Hij komt voor  op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 

en zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6060 494-B 
12-07-1820 

Martin Pieter Françoi te Hallum Hij komt voor Jaar 1820 (4)op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar 
zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Martin Pieter Françoi te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 

en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-C 
11-04-1820 

Martin Pieter Françoi te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 
en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6013 401-a 

09-07-1816 

Martin Pieter Francois    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van 

Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6067 
 

99 
01-02-1821 

Martin Pieter Francois ---- Plantenga Pieter  een certificaat van beediging hij is ber 21-12-1820 benoemd als Grffier van het 
Vredegerecht Hallum i.p.v. Martin Pieter Francois  die op zijn verzoek is ontslagen jaar 1821 (2) 

6063 723 en 731 

16-10-1820 

Martin Pieter Francois , hij heeft bedankt voor de post van Griffier bij het Vredegerecht kanton Hallum enz. en voor zijn functie 

wordt voorgedragen Plantenga Pieter 26 jaar, Albarda Jan Hz. 23 jaar  , Reneman Jacob 23 jaar en Lycklama Andreas 23 jaar   , 

jaar 1820 (4) 

6024 437-b 

08-07-1817 

Martin Pieter Francois ,Griffier te Hallum, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in 

het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, 

jaar 1817 (6) 

6061 538 en 559 

02-08-1820 

11-08-1820 

Martin Pieter Francois 37 jaar, Hij staat vermeld op een document met 5 kolommen informatie van voordracht voor de functie 

van Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Albarda Willem die bedankt voor de functie  jaar 1820 (4) 

6027 718-a 
14-10-1817 

Martin Pieter Francois Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van 
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6015 608-b 

11-10-1816 

Martin Pieter Francois----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden 

met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4) 

6049 548 
07-08-1819 

Martin Pieter Francois Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en 
zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6018 38-A, 6 

14-01-1817 

Martin Pieter Francois hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks 
te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en 

vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8) 

6402 

 

922-1+6 

09-12-1815 

Martin Pieter Francois staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 

PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld 
bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Martin Pieter Francois 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) 

6385 142 

06-07-1814 

Martin Pieter Francois te Hallum 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) 

6045 238 
13-04-1819 

Martin Pieter Francois te Hallum,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Martin Pieter Francois te Hallum, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  

met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6021 252, 1, 5-6 
11-12 

17-04-1817 

Martin Pieter Francois wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks 

om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier 

(18)   

6063 703 

11-10-1820 

Martin Pieter Francois, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het 

vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3) 

6039 771-c 
16-10-1818 

Martin Pieter Francois, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over 
het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

5672 5672 Martin St. C.---- Martin St. Fa. E. &. S.&. C. voornoemde heren verzoeken dat met het oog op de verbetering van het vaarwater 

Harlingen Leeuwarden  nu zij een nieuwe stoomboot moeten laten bouwen  daaraan ener breedte te mogen geven van 5.5. meter 

i.p.v. 5 meter zoals in het reglement staat enz. verder een correspondentie daarover enz. Jaar 1888 (6) 

5675 6 

18-07-1912 

Martin St. de Fa. E. &. S. & C. te Rotterdam, in een getypte brief verzoekt de Stoomboot Maatschappij  een vergunning voor 

hare motorboot de “Gorredyk” varende een vaste dienst van Leeuwarden op Gorredijk gebruik te maken van de sluis te 

Gorredijk tot voor de fabrieken van de heer Veldman & v.d. Bosch enz. jaar 1912 (5) 

5672 5672 Martin St. E.---- Martin St. Fa. E. &. S.&. C. voornoemde heren verzoeken dat met het oog op de verbetering van het vaarwater 
Harlingen Leeuwarden  nu zij een nieuwe stoomboot moeten laten bouwen  daaraan ener breedte te mogen geven van 5.5. meter 

i.p.v. 5 meter zoals in het reglement staat enz. verder een correspondentie daarover enz. Jaar 1888 (6)  

5673 
 

79 
02-02-1905 

Martin St. Fa. E. &. S.&. C---- Stoomboot Mij N.V. voorheen Martin St. Fa. E. &. S.&. C te Rotterdam, een verleende 
vergunning (Groen) om met  het schip de “Leeuwarden II“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de 

staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen 

enz. jaar 1905 (1) 

5673 
 

85 
02-02-1905 

Martin St. Fa. E. &. S.&. C te Rotterdam, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Leeuwarden II“  gebruik te 
mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin 

vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1906 (1) 

5672 45 
18-06-1891 

Martin St. Fa. E. &. S.&. C.  te Rotterdam met het schip “Sneek II”wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten 
Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met 

Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

5672 43 

25-04-1891 

Martin St. Fa. E. &. S.&. C.  te Rotterdam Onderwerp: Een verzoek van voornoemde heeren  om door  te kunnen stomen  van 

Rotterdam naar Leeuwarden enz. Een geregelde dienst van Rotterdam via Lemmer naar Sneek met Stoomboot de Sneek I, 
Leeuwarden I, II en III jaar 1891 (3) 

5672 44 

30-04-1891 

Martin St. Fa. E. &. S.&. C. & Co te Rotterdam Onderwerp: Een verzoek van voornoemde heeren  om met een nieuwe in de 

vaart te brengen schip genaamd de “Sneek 2” te mogen varen van Lemmer naar Sneek,  en Harlingen enz. jaar 1891 ( 4) 

5672 12 

09-06-1888 

Martin St. Fa. E. &. S.&. C. voornoemde heren verzoeken dat met het oog op de verbetering van het vaarwater Harlingen 

Leeuwarden  nu zij een nieuwe stoomboot moeten laten bouwen  daaraan ener breedte te mogen geven van 5.5. meter i.p.v. 5 

meter zoals in het reglement staat enz. verder een correspondentie daarover enz. Jaar 1888 (6) 

5672 5672 Martin St. S ---- Martin St. Fa. E. &. S.&. C. voornoemde heren verzoeken dat met het oog op de verbetering van het vaarwater 
Harlingen Leeuwarden  nu zij een nieuwe stoomboot moeten laten bouwen  daaraan ener breedte te mogen geven van 5.5. meter 

i.p.v. 5 meter zoals in het reglement staat enz. verder een correspondentie daarover enz. Jaar 1888 (6) 

5711 48 
29-03-1899 

Martin St.de Fa. E. &. S. & C. 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) 

5711 21-b 

19-07-1900 

Martin St.de Fa. E. &. S. & C. te Rotterdam Betreft procesverbaal tegen de Schepen Leeuwarden I, II, III, IV, V, Sneek I 

Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 
weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9) 

4635 F-4, 62 

02-06-1910 

Martin St.de Fa. E. &. S. & C. te Rotterdam, 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. 

6276 1102-8 
18-12-1816 

Martin T. F.,  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) 

6087 996 

25-10-1822 

Martin Thomas Francois (ook zijn handtekening) ---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois 

in een request maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier 

aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden 
ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de 

vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (13)  (dossier 25) 

6656 490 blz. 5 

15-10-1816 

Martin Thomas Francois staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale 

Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van 
geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6082 453 

03-05-1822 

Martin Thomas FrancoisMartens A. Martens, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

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

6034 398 

30-05-1818 

Martin Thomas te Jorwerd te Jorwerd 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) 

6276 1102-8 

18-12-1816 

Martin van G. A.,  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) 

6397 694 

29-07-1815 

Martinago Brigadier van nhet Regiment Ligte Dragonders No. 5is 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) 

6084 686 

18-07-1822 

Martine & Beltrami & Comp. Aebinga  van Humalda J. Gouveneur van Vriesland een declaratie wegens Bureau en 

Huishoudelijke uitgaven  enz. enz. ook worden genoemd Ferf van der J.  voor Schrijfloon, Dijk van H. H. voor Schrijfloon, 
Hendriks W. als vaste schoonmaakster , Ploeg van der J. voor geleverde sachoonmaakgereedschap,  Martine & Beltrami & 

Comp. voor schoorsteenvegen, Beltrami de Gebroeders voor rookverdrijven en Hoogterp R. voor gedane verschotten , met 

vermelding van de bedragen enz. jaar 1822 (4) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 19 

06-02-1824 

Martinet Kuijpers J. te Groningen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6709 36 deel 2   

blz. 19 
16-01-1822 

Martinet Kuijpers J. te Groningen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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

dossier (43) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 9 

06-02-1824 

Martinet Kuipers J. te Groningen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 

voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 1 

blz. 13 

16-01-1822 

Martinet Kuipers J. te Groningen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale 
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) 

dossier (43) 

6671 54 deel 2 

blz. 16 
22-01-1818 

Martinet Kuypers J. te Groningen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6074 717, 1-5 
deel 2-10 

19-09-1821 

Martini & Beltrami----  Abinga van Humalda J. Gouveneur der provincie Friesland  betreft wegens betaalde huishoudgelden  en 
nu de rekening definitief gesloten is  hierin wordt ook genoemd Hoogterp R. die kamerbewaarder is en wegens een overlegde 

kwitantie enz.  ook genoemd Martini & Beltrami en wegens een overlegde kwitantie van Schoorsteenvegen enz.  en aan Ploeg 

van der J.  wegens aangekochte schoonmaak gereedschappen , Hoogterp R. Kamerbewaarder ontvangt wegens verschotten  enz. 
verder een Borderel  en Ontvang jaar 1821 (11) dossier (22) 

6254 140-B-blz. 30 

17-01-1815 

Martini ….? heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Miedum , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de 

Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen nder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden 
(2) dossier (34)  jaar 1815. 

6866 29-01-1825 

13-A 

Martini A. en Comp. te Leeuwarden voor schoorsteenvegen in de gevangenis te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de lijst van 

declaratien (6 kolommen) rakende de dienst der gevangenissen in Friesland  over de maand december 1824 enz. jaar 1825 (5) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Martini Aleosius, 323 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen 

van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 

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

6838 7-A bijlage 1  
Mannen Huis 

 van Arrest 

26-03-1824 

Martini Arjen G., 48 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) 

6086 855 

14-09-1822 

Martini en Beltrami en Comp. wegens Schoorsteenvegen, ---- Aebinga van Humalda  Idsert een definitieve verevening van zijn 

declaratie voor expeditiekosten, Briefporten, Vrachtlonen en kleine uitgaven , Schoonmaakloon enz. enz. met een specificatie 
daarvan  verder genoemd Walker C. eerste Commies, Martini en Beltrami en Comp. wegens Schoorsteenvegen, Hoogterp R. , 

Hendriks Willemke,  Ploeg van der J.  Hoogterp R.,  enz. enz. jaar 1822 (5) 

6249 

 

839 

05-09-1814 

Martini Gerben Minnes van beroep Bakker en zijn knegt te Blija zij hebben twee korven met kleinbrood zonder aangifte in 

dezer gemeente Holwert aangebracht en zijn door de Velwachter aangehaald enz. jaar 1814 (2) 

6026 628 

13-09-1817 

Martini W.----- Canne(s) D. te Tzummarum, Sloten van W. , Martini W. alle drie predikanten  betreft het niet door hen genoten 

tractement enz. jaar 1817 (5) 

6063 767 

31-10-1820 

Martini,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6631  11145e blz.  

kolommen 

15-09-1814 

Martins zoon Hendrik  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

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

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

6077 982, 1-4 

10-12-1821 

Martinus D. hij staat borg voor Miedema B. betreffende hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes 

President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., 

Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden 
Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

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

(3) 

6032 201 
24-03-1818 

Martinus Jacob, 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) 



6243 191-20 

06-03-1814 

Martinus Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

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

zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  

enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Martinus 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) 

6276 1102-14 

18-12-1816 

Martiny Gerben M. 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) 

6866 26-01-1825 

9-C 

Marton Pieter Roelofs hij wordt uit den dienst ontslagen wegens boven het contingent dienende loteling jaar 1825 (1) 

6397 690 

29-07-1815 

Martral Thomas---- Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Martral Thomas  Krijgsgevangene en Chef de Batt. der 

Fransche Garde van zeer veel belang kan zijn enz. jaar 1815 (2) 

6042 43 
20-01-1819 

Marum van---- Gevangenissen,  een document dat gaat over de bereiding van soep en gelei voor de voeding van gevangenen  
van beenderen die reeds eerder met vlees gekookt zijn enz. enz. er wordt gesproken over de soep van de heer van Marum, 

trefwoorden: Rumfordsche soep,  Papiniaansche Pot jaar 1819 (6) 

8379 796-10 
13-08-1841 

Marum van H. F. 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) 

8380 840-11 
25-08-1841 

Marum van Hendrik Teyes te Hallum, Cichoreidroogery, Onderwerp; verzoek om vrijdom van accijns op Turf jaar 1841 (6) 

8350 178-10 
20-02-1841 

Marum van Pieter Fijes te Lieve Vrouwenparochie, Chicorijdrogerij betreft vrijdom van accijns voor zijn  Chicorijdrogerij enz. 
jaar 1841 (6) 

6014 479 + 480 

27-07-1816 

Maryanna Sunderland (Schip de)---- Heeckeren Walraven Robbert Jacob Dirk Strandvonder van het eiland Ameland ter 

presentie van Janzen Keimp van beroep Klein Winkelier en Sierds Cept Grutter oud Kapitein wonende in Nes op de koog onder 

het gehugt Buren geinventariseerd geborgen goederen van het gestrande schip de Maryanna Sunderland met als Kapitein 
Gibson Robbert komende van Hamburg op de 27e juli 1816 op Ameland gestrand, met een inventarislijst van de geborgen 

goederen enz. jaar 1816 (5) 

6049 574 
16-08-1819 

Masch J. G.  ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine 
komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft 

aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries 

Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk 
voor de Provincie Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich 

Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte 

waarin voorkomen Parnell Thomas,  Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. 
Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris,  Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 

1819 (16) 

6397 670 

15-06-1815 

Maschek 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) 

6004 862 

16-10-1815 

Masdorf Jacob E. hij is aangesteld als ontvanger der belastingen te Schiermonnikoog per 01-01-1816, jaar 1815 (2) 

6285 1310 
03-11-1817 

Masdorp  J. E.  Grietenij Ontvanger: Onderwerp zijn Borgtocht en hij is een persoon van zover ons Stachouwer J. (Johan) 
Grietman van Schiermonnikoog) een persoon van een goed oordeel en ennis en onberispelijk van gedrag enz. jaar 1817 (1) 

6255 305 

23-3-1815 

Masdorp E. staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste van de gemeente Schiermonnikoog  also de 

Diaconie jaar 1815 (2) 

6290 747 
01-09-1818 

Masdorp J. E., Gemeente Ontvanger te Schiermonnikoog , een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat de vereiste acte van 
Borgtogt nog niet is gepasseerd enz. jaar 1818 1) 

6053 956 =tussen 

 949 en 950 

26-12-1819 

Masdorp J. L. volgens zijn mondelinge verklaring van de Expresse en opzichter Masdorp J. L. anders geen mogelijkheid is de 

lading te bergen van het op schiermonikoog gestrande schip hoewel het schip niet komt uit een besmette plaats en geladen is 

met Stokvis en  Mos (een verfstof) verder wordt genoemd de Heelmeester Schultze ….? Oud 80 jaar, die een rapport moet 
opstellen als hij ontdekt dat eene ziekte bij de schipbreukelingen mocht openbaren ook genoemd  de 3 apothekers te Dokkum 

Beintema J. W., Cocq J. en Anderea H. J. en dat bij het lot één van de drie te gelastenzich dadelijk naar Schiermonnikoog te 

begeven enz. jaar 1819 (3) 

6248 685 

28-07-1814  

Masdorp J’b.  Onderwerp een vergadering te Schiermonnikoog voor een benoeming maar dat hij enz. jaar 1814 (2) 

5990 667 

26-08-1814 

Masdorp Jacob E. ,  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) 

6100  1215-44 

29-11-1823 

Masdorp Jacob E. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Schiermonnikoog in 1823 die dat ook 

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

6247 609-A 
14-07 -1814  

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

6625 407 

17-03-1814 

Masdorp Jacob Everts ---- Meyer J. F. Schout van Schiermonnikoog schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren 

Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  dat hij retracteer den geproponeerde heer Masdorp Jacob Everts en 
dat hij tot secretaris dezer eiland is benoemd en voordraagt tot Ontvanger der Directe Belastingen Röpcke Fredrik Philip 

Openbaar Onderwijzer enz. jaar 1814 (1) 



6283 1035 

07-06-1817 

Masdorp Jacob Everts Onderwerp: dat hij wegens gering inkomen geen borg kan betalen voor Grietenij Ontvanger te 

Schiermonnikoog enz. jaar 1817 (1) 

6078 95-47 

25-01-1822 

Masdorp Jacob Everts te Schiermonnikoog , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Schiermonnikoog enz. enz. jaar 1822 (3) 

6251 1128 
12-11-1814 

Masdorp Jacob Zijn handtekening staat op een stuk wat hij mede tekent  als  lid van de raad der gemeente  Schiermonnikoog 
enz. jaar 1814 (1)  

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Masen Pijlger, 414 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit 

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

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

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Masen Pijlger, 649 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) 

6271 586-5 
01-07-1816 

Masen van Petrus 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) 

6389 4 

28-10-1814 

Masjet Nicolaas, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., 

Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller 

Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, 
Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels 

Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, 

Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. 
L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de 

schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1) 

8376 744/15 -4     

30-07-1841 

Masker Kapitein op de Goede Trouw (4)   

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Maskuil Willem Foppes, 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) 

6671 54 blz. 11 
22-01-1818 

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

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

6671 54 deel 2 
blz. 6 

22-01-1818 

Masman J. C. te Hemmen Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. 

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

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

6683 2 deel 2 
Blz. 6 

04-01-1819 

Masman J. C. te Heumen 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. 6 
16-01-1822 

Masman J. C. te Heumen, 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. 20 
06-02-1824 

Masman J. C. te St. Michelsgestel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 1 

Blz. 4 
06-02-1824 

Masman J. C. te St. Michiels Gestel, 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 

9185 1612 
05-12-1917 

Massaut Eibert, 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 1917 (5) 

8383 883/17 

07-09-1841 

Masse David Matthijs,  veranderingen in de zomerstelling der schutters gedurende augustus 1841 (3) 

8309 1103-22 
07-11-1840 

Masse Davis Mattijs 2e Luitenant  hij is benoemd als Lid in de Schuttersraad van Harlingen  in de maand oktober 1840 enz. jaar 
1840 (6) 

6632  

 

  

1316 

lijst 4-L. 

22-10-1814 

Masses Bastiaan F. te Workum ondertekend 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) 

6632  
 

  

1316  
lijst 3-L. 

22-10-1814 

Masses Bastiaan 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) 

3698 A-4 

08-10-1828 

Mast Albert Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3) 



3698 A-8 

10-10-1828 

Mast Douwe Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 

(5) 

9180 42 
07-01-1915 

Mast Geertje  zij begeleid Duursma Lodewijk oud 1 jaar naar zijn ouders die reeds in Duitsland zijn,  Komt voor op een 
document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 

met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6845 32-A 

12-06-1824 

Mast H. J. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9) 

3698 A-4 

08-10-1828 

Mast Hendrik Jochums, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3) 

6844 27A 

04-06-1824 

Mast Hilbert Jacobs en Hofstra Douwe Joukes Veenbazen te Langezwaag , de opposanten. procesverbaal  in naam der konings 

wordt ook genoemd; Mast Stijntje Jacobs weduwe van  Wiebinga Ide Wiebes te Langezwaag  jaar 1824 (6) 

5667 15 

24-06-1879 

Mast J. J. Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek   

5672 45 e.v. 
18-06-1891 

Mast J. J. Echten Eigenaar van de Harmonie (5) (Dossier 14) 

5672 17 

01-10-1889 

Mast J. J. te Echten ,  wordt vermeld in de het Register der verleende vrijstellingen, ingevolge artikel 8 van het Reglement van 

Politie op de Waterstaatwerken in onderhoud en beheer bij de Provinvincie betreffende Stoomboten en Sleepboten van te grote 

afmetingen enz. enz. jaar 1889 (8) 

5667 Jaar 1879 

akte 11 

Mast J. J.---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat erbij 

vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg  van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek  in werking is gebracht  

welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst  zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt 
dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3) 

5672 59 

19-03--1891 

Mast J. J.te Echten met  de Stoomboot  “De Harmonie “ een  verleende vergunning (Blauw)  tot het Varen en Sleepen  in 

Friesland ,  met het reglement enz. jaar 1891 (1) 

5672 45 
18-06-1891 

Mast J. J.te Echten met  de Stoomboot  “De Harmonie “ 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 91  
00-00-1890 

Mast Jan  ,  Korps Ponteniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

8225  1252-14    

09-12-1839 

Mast Jan H. 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) 

8290  727/11 

21-07-1840 

Mast Jan H.,   Handgeschreven brief met handtekening van de Veenman te Langezwaag Jan H. Mast, jaar 1840 

 

8342 37/1-13 

12-01-1841 

Mast Jan Hilberts te Langezwaag, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 

overtreding enz. jaar 1841 (9) 

5672 28 
20-02-1891 

Mast Jan J. te Echten wonende schrijft en ondertekend een brief (2 stuks) aan de Gedeputeerde Staten dat hij voor  de 
Stoomboot  “Harmonie” op 13-02-1891 een vergunning heeft aangevraagd omvergunning te krijgen te varen van Echten naar 

Sneek via enz. Maar nu ook verzoekt een vergunning om te mogen sleepen op de zelfde route enz. Jaar 191 (6) 

5662 21-A 

00-00-1885 

Mast Jan Jans te Echten deel 1 met het schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 29 

01-04-1885 

Mast Jan Jans te Echten deel 2 met het schip de Harmonie,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 19 

48= Minuut 
28-04-1887 

Mast Jan Jans te Echten met het schip de Harmonie,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 

5662 49  

22-04-1886 

Mast Jan Jans te Echten met het schip de Harmonie,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5666 11 
31-05-1883 

Mast Jan Jans te Echten met het schip de Harmonie, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5663 142,m 23 

16-04-1891 

Mast Jan Jans te Echten met het schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5663 23 

32 =Minuut 

19-04-1888 

Mast Jan Jans te Echten met het schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 23 
66 =Minuut 

18-04-1889 

Mast Jan Jans te Echten met het schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 44  en 24 

17-04-1890 

Mast Jan Jans te Echten met het schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

9465 Deel 2, 74 

31-10-1866 

Mast Jan Jans te Echten, Beurt en Veerdienst van Echten naar Sneek en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

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

5666 Jaar 1883   

akte 11 

Mast Jan Jans, Beurtschipper wonende te Echten geeft kennis in een handgeschreven brief die hij ondertekend, dat hij in dienst 

zal stellen eene schroefstoomboot genaamd “De Harmonie” voor de dienst van Echtenerbrug naar Lemmer, Scharsterbrug, 

Sneek en Leeuwarden met een folder waar dit op vermeld saat evens de prijzen en de Zomerdienstregeling enz. jaar 1883 (4) 

9725 Deel 2  
Blz. 111 

00-00-1891 

Mast Jan 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. 116 

Mast Jan 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) 



00-00-1892 

6830 18-A blz. 41 

21-01-1824 

Mast Jan Koops te Echten wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 89  

00-00-1890 

Mast Jan naar de Oostzee,  Korps Ponteniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 103 

00-00-1891 

Mast Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 

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

9725 Deel 2  
Blz. 81-A  

 00-00-1889  

Mast Jan, Korps Ponteniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 
ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot 

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

9725 Deel 2  
Blz. 81-AA  

 00-00-1889  

Mast Jan, Korps Ponteniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 
ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot 

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

6838 7-A bijlage 2  
Mannen Huis 

 van Justitie 

26-03-1824 

Mast Jochum H., 122 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 

verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1  
Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Mast Jochum H., 214 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) 

6842 3-A 

15-05-1824 

Mast Koop Jochems, te Oosterzee een procesverbaal  voor het verzwijgen van een paard jaar 1824 (5) 

6858 14-A 
08-11-1824 

Mast Koop Jochems, Veen man te Eesterga, Oosterzee en Echten, Onderwerp; Achterstallige Turfimpost; hij wordt bedreigd 
met  Executie wegens zijn verschuldigde impost op de turf enz. jaar 1824 (6) 

9185 1312 

05-10-1917 

 Mast Koop,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

9181 2030 
25-11-1915 

Mast M. te Arnhem, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland 
(5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2) 

9414 187              

21-07-1914  

Mast Marcus te Arnhem, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  

in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) 
dossier (8) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Mast Roelof Willems 71 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling 

Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 
is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

8380 820-13 

20-08-1841 

Mast Roelof Willems van het 4e regiment en  Weerman Harmen Jacobs van het 9e regiment staan vermeld in een door Heloma 

van N. (Nicolaas) de Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Verlofgangers jaar 1841 (4) 

3698 A-6 

28-10-1828 

Mast Roelof Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen  jaar 1828 (7) 

6844 27A 
04-06-1824 

Mast Stijntje Jacobs---- Mast Hilbert Jacobs en Hofstra Douwe Joukes Veenbazen te Langezwaag , de opposanten. 
Procesverbaal  in naam der konings wordt ook genoemd; Mast Stijntje Jacobs weduwe van  Wiebinga Ide Wiebes te 

Langezwaag  jaar 1824 (6) 

9725 Deel 2  

Blz. 137 
00-00-1893 

Mast v.d. Rein naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

9725 Deel 2  

Blz. 132 
00-00-1893 

Mast van der Rein , naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

9725 Deel 2  

Blz. 106 

00-00-1891 

Mast van der Rein 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 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 131 

00-00-1893 

Mast van der Rein naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 133 

00-00-1893 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 135 

00-00-1893 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 136 
00-00-1893 

Mast van der Rein naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

9725 Deel 2  

Blz. 90  
00-00-1890 

Mast van der Rein,  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. 110 

00-00-1891 

Mast van der Rein, 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) 

6277 30-7 
09-01-1817 

Mast van der Willem J. 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 127 
00-00-1893 

Mast van dser Rein, 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) 

3698 A-8 

10-10-1828 

Mast Willem Jochems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 
(5) 

6830 18-A blz. 39 

21-01-1824 

Mast Willem K. te Eesterga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6242 93 

20-01-1814 

Mastdorp Jacob E?,  ---- 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) 

6038 650 

02-09-1818 

Mastebroek Gerrit,  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 Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt,  jaar 1818 (3) 

6038 650 

02-09-1818 

Mastebroek Piet,  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 Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt,  jaar 1818 (3) 

6277 30-14 
09-01-1817 

Mastemaker Albert F. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 

levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

8225  1245-8b 41-50 

07-12-1839 

Mastemakers Hilligje kind van Mastemakers Trijntje Klazes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen 

informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, 
voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 

11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

8225  1245-8b 41-50 
07-12-1839 

Mastemakers Trijntje Klazes en kind Hilligje Mastemakers  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) 

6857 21A 
22-10-1824 

Mastenbrek Pieter J., koopman te Sneek , , een handgeschreven brief (2 stuks) met zijn handtekening,  hij dient een request in 
wegens te hoge belastingaanslag , jaar 1824 (4) 

6034 390 

27-05-1818 

Mastenbroek & zoon Pieter  onderwerp ;moderatie van Patentregt  te doen verlenen betreft zijn beroep als Kalkbrander jaar 

1818 (3) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Mastenbroek Beer 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) 

6044 149 

08-03-1819 

Mastenbroek Gerrit, 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) 

9187 908 
06-07-1918 

Mastenbroek Herman Meppel Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1) 

8262 135/5, 105 

07-02-1840 

Mastenbroek J. Schip de Maria, jaar 1840 

6418 248-A  
 14e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Mastenbroek Jacob 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Mastenbroek P.    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 

Mastenbroek P?. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6047 

 

416 

21-06-1819 

Mastenbroek Pieter & zoon Koorn en Pelmolenaar op een en dezelfde Molen te Sneek , onderwerp dat de molen het patentrecht 

houd als Pelmolen en Houtzaagmolen enz. met de toestemming  jaar 1819 (2) 

6048 
 

443 
05-07-1819 

Mastenbroek Pieter & zoon Koorn en Pelmolenaar op een en dezelfde Molen te Sneek , onderwerp dat de molen het patentrecht 
houd als Pelmolen en Houtzaagmolen enz. met de toestemming  jaar 1819 (2) 

6070 424-20         

25-05-1821 

Mastenbroek Pieter 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) 

6048 448, 1-7, 

11, 16, 17, 

30 
06-07-1819 

Mastenbroek Pieter Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de 

gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30) 

6046  359 

25-05-1819 

Mastenbroek Pieter J. & zoon Hout en Pelmolenaar  te Sneek , hij krijgt wegens dubbel betaalde belasting fl. 36; 16 terug enz. 

enz. jaar 1819 (1) 



6032 187 

16-03-1818 

Mastenbroek Pieter J. & zoon te Sneek, Broek van der Pieter Meines te Drachten en Posthuma A. J. te Leeuwarden onderwerp 

hun request maar volgens  de Directeur der belastingen Breugel van C. dat zij om byzondere redenen aanspraak maken op 

kwijtschelding tevens vermelding van beroep en waarvoor ze kwijtsschelding krijgen enz. enz. jaar 1818 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Mastenbroek Pieter te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Mastenbroek Pieter, 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 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Mastenbroek Rib? of  R. A.? 601 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) 

5993 889 
04-11-1814 

Mastenmaker Olfert T. vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende 
reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2) 

6277 30-3 

09-01-1817 

Mastmaker Olfert F. 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 
28-06-1817 

Mastus Isbrand 583 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat 

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

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

9184 276 

05-03-1917 

Matak Fontein Dirk, 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) 

6303 489 

15-10-1823 

Maten---- Vriesche, Tafel van de Oude Vriesche maten voor drooge waren, overgebragt in nieuwe nederlandsche maten enz. 

jaar 1823 (4) 

6271 574-3-A 
06-07-1816 

Materen van W., moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) 
tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische 

leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6632 1276 1e blz.  
kolommen 

14-10-1814 

Mathe 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) 

6087 948-3 

11-10-1827 

Mathijssen Geeske 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 

 Vrouwen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Mathijssen Geeske, 293 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Mathuisen L. 22 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

6414 27 

15-01-1817 

Maton Pierre A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des 

extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la 

guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré 
renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………………………………………………… 

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 

quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des 

Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? 

En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig 

kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van 
aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van 

gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het 

Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 
authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en 

Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud 

getekend is. jaar 1817 (5) 

6397 694 

29-07-1815 

Matoth Adjudant onderofficier bij de Ligte Dragonders No. 5 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) 

6675 199 

07-05-1818 

Matrbot ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het 

grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) 
enz. jaar 1818 (5)   

9725 Deel 2  

Blz. 167 

00-00-1896 

Matroos Jan naar Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 177 

00-00-1897 

Matroos Jan naar de Middelandse zee, 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. 150 

00-00-1894 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 152 
00-00-1895 

Matroos Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 154 
00-00-1895 

Matroos Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 166 
00-00-1896 

Matroos Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 
van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 170 

00-00-1897 

Matroos Jan, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening 

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 178 

00-00-1897 

Matroos Jan, Zeemilitie naar Westkust Amerika, 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) 

6417 176 
1e Bataillon 

22-04-1817 

Matsleger Theodorus 17 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) 

6626 487  blz. 16 

07-04-1814 

Mattee Jan 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Mattheij Carel Willem 109 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) 

5672 71 

20-08-1891 

Matthes & Els van der  Fa. te Amsterdam, een verleende vergunning (Wit)  tot het Varen in Friesland met het schip de “Adele”,  

met het reglement enz. jaar 1891 (1) 

5672 72 

20-08-1891 

Matthes & Els van der  Fa. te Amsterdam, een verleende vergunning (Blauw)  tot het Varen en Sleepen  in Friesland ,  met het 

schip de “Adele”, reglement enz. jaar 1891 (1) 

5673 

 

75 

27-09-1904 

Matthes & Elst van der  Fa---- Elst van der & Matthes  de Firma, een verleende vergunning (Geel) om met  het schip de “Adele“  

gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. 

enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1) 

5673 

 

54 

10-07-1902 

Matthes & Elst van der  Fa.---- Elst van der & Matthes de Firma te Amsterdam, 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) 

6243 245 
10-03-1814 

Mattheus Pieter wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de 
Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6636  148 

4e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Matthijs Frans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

6636  148 

4e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Matthijs Johannes te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van 

Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het 
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15) 

8381 841/22 
26-08-1841 

Matthijssen J. R.  te Leeuwarden een verzoek van hem om wachtgeld om zig verder als kunstschilder te bekwamen enz. jaar 
1841 (2) 

7977 158-13 

14-02-1837 

Matthijssen Petrus, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van 

enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 

(6) 

6838 7-A bijlage 2  

Vrouwen  

Huis Justitie 
26-03-1824 

Mattijsen Geeske,7 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) 

6250 968 

14-10-1814 

Mattsé Jan, 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 ) 

8201 785/9 Blz.  

2  midden 

07-05-1839 

Matzen F. A. Kapitein is met zijn schip de Carolina Johanna vanuit Bat.(avia) op 3 Mei te Texel gearriveerd staat vermeld op 

het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven 

en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 
1839 (4) dossier (8) 

9725 Deel 2  

12-01-1881 

Matzlingkocht te  Oostdongeradeel Kapitein op de Pollux 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) 



8257  65/36 

20-01-1840 

Mauder de Johan Nannes op zijn verzoek aangekomen te Workum wordt zijn verlofpas veronden met het verzoek deze weer 

terug te mogen ontvangen enz. jaar 1840 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Mauer Willem, 359 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit 

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

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

6671 54 deel 2 

blz. 10 
22-01-1818 

Maurer A. R. Grootschermer Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld 

in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur 
te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6683 2 deel 1 
Blz. 8 

04-01-1819 

Maurer A. R. Predikant te Groot Schermer tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de 
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, 

ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie 
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Maurer A. R. te Grootschermer Predikant Classis van Alkmaar wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en 
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 

1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 

Blz. 11 
04-01-1819 

Maurer A. R. te Grootschermer wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 11 
06-02-1824 

Maurer A. R. te Groot-Schermer, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2   

blz. 11 
16-01-1822 

Maurer A. R. te Grootschermer, 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) 

6022 313 

13-05-1817 

Maurer C.  te Leeuwarden onderwerp; een ordonnantie jaar 1817  (1) 

6018 4 en 5 

04-01-1817 

Maurer C. heeft aangenomen het leveren van kleding voor onze gevangenissen in Leeuwarden zoals Wollen Buis, Pantalon enz. 

jaar 1816 (7) 

9184 540 

28-04-1917 

Maurer Johan Wilhelm Veldwachter te Leeuwarden (3) , jaar 1917 

9188 522 

02-05-1919 

Maurer Johan Wilhelm Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1919 (2) 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Maurer R. te Grootschermer, 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) 

8375 708-5_22a 

20-07-1841 

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

6021 218 

10-04-1817 

Maurice Philippe te Leuven Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale 

lijst (22) 

8204 829/20, 264 
Blz. 6v 

12-08-1839 

Maurits Dirk hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e 
afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13) 

6840 36-A  
blz. 37 

22-04-1824 

Maurits Hage S. Schipper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 

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

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

8280 517-11, 13 
19-05-1840 

Maurits 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. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement 

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

6420 374 

21-08-1817 

Maurits Sijtze Haijes---- Goithals Ch. 2 de Colonel President van de Raad van Administratie der 8e afd. Infanterie ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zuiderbaan Tjalke Rinnerts en Maurits Sijtze 

Haijes tot date de gelden hunne contracten eerstgemelde met Froezel….? en laatsgemelde met Rinsma Jan nog niet bij ons 
hebben gestort enz. jaar 1817 (1) 

6840 36-A  

blz. 41 

22-04-1824 

Maurits Sytze H. Verwer 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) 

6680 418 blz. 9 

07-10-1818  

Mauroy L. J. Med. Doctor te Bergen wordt aangesteld tot vaste President in Hengouwen, wordt vermeld op een document van 

Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en 
Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van 

Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

6680 418 blz. 7 
07-10-1818  

Mauroy L. J. te Bergen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 



omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met 

bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14) 

9725 Deel I   

Blz. 22 
00-00-1866 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 
1866 (2) 

6397 694 

29-07-1815 

May Schout bij Nacht is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende 

document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met 
geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

8383 891/3 

09-09-1841 

Maybaum J. H. Werkzaam in de veenderij te Echten jaar 1841 (1) 

6080 222 + 313 
04-03-1822 

Mayen William voerende het Engelsche schip the Susan op de gronden van Schiermonnikoog vervallen en alsnog zittende en zo 
verre dat de Tuigage enz.  tevens aanwezig een notariële akte voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te Harlingen in 

tegenwoordigheid van de getuigen compareerde William Maijen van Lelant bij Penzanie in England als capitein van het 
Brikschip de Susan dewelke te volmachtigen de heer Rodenhuis Bouwe Britisch Consular Agent wonende te Harlingen en 

verklarende dat den Heeren Visser Barend en Zoon de lading  verder genoemd Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1822 (6) 

6083 541, 1 

05-06-1822 

Mayn W’m Kapitein op de Susan staat vermeld in een document van de Strandvonder van Schiermonnikoog van de geborgen 

Tuigagie van het alhier gestrande Brikschip de Susan enz. jaar 1822 (1)  

6079 204, 16-18 

27-02-1822 

Mayn William Kapitein op het Engelsche Brikschip de Suzan, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere 

vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op het eiland Schiermonnikoog 

hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 (4) 

8375 708-5_5b 
20-07-1841 

Mayre H.\ te Almenum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. 
Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten 

in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

6020 178 
24-03-1817 

Mazancourt Alexandre staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 
administratie der verenigde regten te Leeuwarden  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren 

zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3) 

6073 654 

30-08-1821 

Maze de Marine van---- Marine over het hele rijk;  Onderwerp Bestek en voorwaarden  d.d. 12 september 1821 zal de 

aanbesteding plaats vinden van vers Brood, vers Vlees voor de Equipagien van zijne majesteits schepen, waarin ook duidelijk de 
hoeveelheden  in gewicht zijnn vermeld enz. enz.  jaar 1821 (11) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Mazedijk Hillebrand  , Kurassier bij de afdeeling Kurassiers no. 9,  * 23-01-1815 Tricht,  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) 

5982 1750 

16-12-1813 

Mazencourt ….? vermeld in een document genaamd, Staat der Hoofdambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e 

November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7) 

6082 453 
03-05-1822 

Mebeus Paulus 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) 

6830 15-A 
21-01-1824 

Mebius  P. J.---- Tjepkema  J. M. de erven van hem verkopen land  te Dronrijp met beschrijving en evt. aanmerkingen enz. aan 
Hezlinga M. K., Vegelin de Freule , Kamminga  H. W., Tjerks Antje,  Feitsma M.M., Bijlzmer J.S.,  Dijkstra J. L.,  Mebius  P. 

J.,  Jaar 1824 (9) 

6088 1088 

18-11-1822 

Mebius  Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman L.  CS ale 

ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze 
handgeschreven brief is ondertekend door;  Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. ,  Leistra 

F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W.,  Faminga D. F.,  Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga  

H. J., Wouda T. P., Faber A. S.  jaar 1822 (8) 

8376 728/7-a 

26-07-1841 

Mebius B. te Sint Jacobiparochie,  Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim 

K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens 

de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4) 

8375 708-5_36c 
20-07-1841 

Mebius de weduwe te Hardegarijp 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) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Mebius de weduwe te Hardegarijp,  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) 

6683 2 deel 1 

Blz. 9 
04-01-1819 

Mebius E. T. Predikant te Beers 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) 

9180 1054 

05-06-1915 

Mebius Hendrik,  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) 

6070 424-19         
25-05-1821 

Mebius J. E. 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) 

6632  

 
  

1231 

27-09-1814 

Mebius J. E.---- Reitsma G. G. Schout der Gemeente van Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende de Personele Repartitie  over de Hervormde ingezetenen  heeft opgebracht een honder een en zevetig gulden en 
veertien stuivers ter vinding van het voorschot van den Dorpe Rijperkerk enz. aan den Predikant Mebius J. E. enz. jaar 1814 (1) 

6383 82       

23-04-1814 

Mebius J. E. te Hardegarijp 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) 



6671 54 blz. 17 

22-01-1818 

Mebius J. E. te Rijpekerk Predikant Classis Leeuwarden 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. 14 

22-01-1818 

Mebius J. E. te Rijperkerk Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document 

dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Mebius J. E. te Rijperkerk, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Mebius Jacobus Engelsma  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6840 36-A blz. 1 
22-04-1824 

Mebius Joh’s de erven wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6070 424-19         

25-05-1821 

Mebius P. 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) 

6100 1212 
29-11-1823 

Mebius P. J. is in 1824 eigenaar van een gedeelte van nagenoemd land met vermelding van de hoeveelheid enz. enz. ---- 
Tjepkema Sybe is de eigenaar van 61 ¼  pondematen land dit wordt verkocht,  en jaar 1823 (6) 

6008 82 blz. 2 

03-02-1816 

Mebius P. J. 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) 

6070 424-19         

25-05-1821 

Mebius Paulus E. 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 

Mebius Paulus Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6844 2-A 

02-06-1824 

Mebius Paulus Johannes Notaris te Marssum , een handgeschreven brief met zijn handeening onderwerp; een ingediend 

repertoir met de aantekening terug van  onder reserve ene boete van 60 franken enz. jaar 1824 (4) 

6019 81 blz.  

55 t/m 56 

05-02-1817 

Mebius Paulus Johannes Suppleant van den Vrederegter van het Canton Dronrijp, zijn naam komt voor als ondertekenaar van 

dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   

Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, 
Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, 

hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, 

Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6861 7-A 
10-12-1824 

Mebius Paulus Johannes, 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 14 

04-01-1819 

Mebius T. E. te Beers 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) 

8375 708-5_20 
20-07-1841 

Mebius T. E. te Roordahuizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend 
Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6282 737-25 

07-07-1817 

Mebius T. E., Predikant te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6086 848 en 895 
12-09-1822 

Mebius W.  Predikant te Reitzum, ondanks ernstige aanmaningen is de kerkenraad van Reitzum niet te bewegen tot enz. enz. 
jaar 1822 (3) 

6671 54 deel 2 

blz. 14 

22-01-1818 

Mebius W. te Jelsum Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 18 

22-01-1818 

Mebius W. te Jelsum Predikant Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge 
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) 

dossier (24) 

6671 54 blz. 8 
22-01-1818 

Mebius W. te Jelsum 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. 14 
04-01-1819 

Mebius W. te Jelsum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 
Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 



6709 36 deel 1 

blz. 11 

16-01-1822 

Mebius W. te Jelsum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

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

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

16 

16-01-1822 

Mebius W. te Jelsum, 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. 17 

06-02-1824 

Mebius W. te Reitsum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 
06-02-1824 

Mebius W. te Reitzam, 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 

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

Mebius 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) 

6090 45 

14-01-1823 

Mebius Wijbe Jac. Engelsmazoon Dominee op het request van Reneman L. enz. enz. moet er 2 maal op de zondag gepredikt 

worden enz. jaar 1823 (1)  

6085 776 + 801 

17-08-1822 

Mebius Wybo, (Wibo)  Predikant te Jelsum, een verzoek om authorisatie van het beroep van hem als Predikant op Reitsum 

Genum en Lichtaard. De kerkenraad weigert het beroep kerkelijk te maken  enz. jaar 1822 (7) 

6088 1079 

14-11-1822 

Mebius Wybo, predikant te Jelsum is beroepen als predikant te Jelsum naar Reitzum jaar 1822 (1) 

6281 476-13-14 

10-04-1817   

Mebuis ….?  de Secretaris  komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en zijn rekening van 1811 

wordt betaald  enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16) 

6382 79 nr. 48 

31-03-1814 

Mebuis Martinus, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Mecten Andries  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 

Meddagten Jhr. R. W. van, 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) 

6093 301 
10-04-1823 

Meden , Onderwerp: een rapport betrekkelijk de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Medenblik Tjerk Harst 43 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) 

6835 18-A 

03-03-1824 

Medendorp F. (Mefuffrouw) Olieslagersche te Leeuwarden, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een 

procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2) 

8370 602/4 Medendorp K. ,  gehuwd met Cats----Cats weduwe K. Medendorp Onderwerp; taxatie van haar gronden i.v.m. de onteigening te 

Leeuwarden , met een lijst wat er allemaal gebeuren moet met de kosten/opbrengsten, jaar 1841 (3) 

6622 2048 

04-12-1813 

Medendorp K. P. de weduwe staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van 

Arrest en Huis van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. 
geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 

6622 2048 

04-12-1813 

Medendorp K. P. de weduwe staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van 

Correctie en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e en 4e Trimester 1812 met vermelding van 
b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)) 

6622 2048 

04-12-1813 

Medendorp K. P. de weduwe staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van 

Correctie en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e  Trimester 1812 met vermelding van b.v. 

geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 

5983 76 

27-01-1814 

Medendorp K. P. de weduwe, wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien 

en Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4) 

8364 498/10, 2 

21-05-1841 

Medendorp Klaas de weduwe staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente 

Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, 
aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

8361 434-4 

03-05-1841 

Medendorp---- Stinstra J. Mr. en mevrouw Medendorp geboren Cats het betreft een Onteigening en de meerdere kosten 

verbonden aan eene Perceels gewijze uitvoering in den tijd enz. jaar 1841 (3) 

9725 Deel 2  
23-10-1889 

Medendorp T. Schiermonnikoog Kapitein op de Wilhelmina 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) 

6243 191-11 
06-03-1814 

Medendorp, 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) 

8361 408-16 

27-04-1841 

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

brief, dat uit zijn land ter Faveure van Mevrouw Medendorp geboren Cats grond gestoken is waardoor hij vermeent dat hem 

groot onregt is aangedaan enz. en het antwoord enz. jaar 1841 (10) 

8201 785/9 
Bladzijde 1 

07-05-1839 

Medevoort van G. Kapitein van Amsterdam naar Suriname met het schip de Jonge Willem  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) 

6680 418 

07-10-1818  

Medicinale Doctors, Lijst van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, 

Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, Leden der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek 
jaar 1818 (14) 

6679 402 

00-00-1818 

Medicine Doctors, Instructie voor de Medicine Doctors in het Koninkrijk der Nederlanden i.v.m. de wet van 12 Maart 1818 A. 

(7) idem voor Heelmeesters B.  (8) idem voor Heelmeesters ten Platten lande  C.  (10) idem voor de Vroedmeesters  D. (7) idem 

voor de Apothekers E.  (7) idem voor de Vroedvrouwen  F. (7) idem voor de Drogisten G. (6) jaar 1818 

9187 735 

07-06-1918 

Medijer Jan, 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) 

8218 1099/3           

26-10-1839 

Mee v.d. J. M., 20 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie 

ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en 
Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Meedema A. A.  (Miedema?) te Minnertsga 15 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) 

9184 839 

03-07-1917 

Meegen G. gehuwd met Hofstede Gezina Maria Magdalena, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten 

(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, 
woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 735 

07-06-1918 

Meegen van Gerardus gehuwd met Hofstede Gezina Maria Magdalena, 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) 

9187 735 

07-06-1918 

Meegen van Gerardus, 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) 

6244 312 
13-04-1814 

Meek O. T. hij staat vermeld op een document van betaling voor het bouwen van een Paardenstal der Gendarmerie enz. enz. met 
bedragen enz. jaar 1814 (1) dossier (6) 

8280 517-11,  

34-35, 38 
19-05-1840 

Meek O. T. te Ureterp wordt vermeld als schatter in de Gemeente Lippenhuizen in een document genaamd: In voldoening aan  

Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte 
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden 

wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69 

8280 517-11,  
34-35, 39 

19-05-1840 

Meek O. T. te Ureterp wordt vermeld als schatter in de Gemeente Rottevalle 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) 

8364 489-6 

1+21-23 
18-05-1841 

 

Meek Oene Taekes staat in een document Controle Gorredijk met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten 
tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  

jaar 1841 (4) 

6382 20 nr.  260 
29-03-1814 

Meek Oene Willems----Vries de Tade Hendriks plaatsvervanger van Meek Oene Willems staat vermeld op een lijst van 
personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten 

vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

6285 1247-42 

18-12-1817 

Meek Oene, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp 

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

6843 20-A 

Bladzijde 5 
21-05-1824 

Meek W. O. de weduwe koemelker te Ureterp verhuurder , onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de 

huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, 
Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16) 

9180 1246 

05-07-1915 

Meekeren van Antje gehuwd met Douma 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) 

6421 398 + 421 

30-08-1817 

Meekeren van Geert Riekes---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort 

te Dokkum  en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt 

voor zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste 
zoon en zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven  en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e  Gleistra J. A.  

dat hij drie gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes  Molenaar en Wind  Gosse Doedes Fabrikant en 

Meekeren van Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder 
zeer zwak is en arm 3e  Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd 

sergeant en Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke 

Tousain is overleden  22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8) 

9182 441 
08-03-1916 

Meekeren van Gerrit,  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) 

9182 605 

05-04-1916 

Meekeren van Harmen,  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) 

9182 605 

05-04-1916 

Meekeren van Jippe,  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) 

9180 642 

07-04-1915 

Meekers van Harmen, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

8383 883/11 no. 2 

07-09-1841 

Meekhof Helena,---- Eldering Roelof 19 jaar thans apothecar leerling te Groningen doch wonende te Kooten, zijn voogd is 

Eldering Wiebe Roelofs en zoon van  Eldering Johannes  in leven heel en vroedmeester en van Meekhof Helena, enz. Een 

dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3) 



6418 255-B 

01-06-1817 

Meekhof Klaas 519 Steenwijkerwold 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) 

6630  1017B blz. 1 

22-08-1814 

Meekhof Lykel Wijben 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. 1 

22-08-1814 

Meekhof Lykel Wijben 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 15-02-1825 

1-A (1.6.a) 

Meekma K. J., Koornmolenaar  vertegenwoordigd door Albarda Mr. B. advocaat te Leeuwarden is bekeurd door de commiesen 

Burges van Raffenis? F. M. en Steenhouwer W. J. Hendrik  terzake zig ter molen bevonden van 5 mudden garst enz. enz. en 
hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van enz. jaar 1825 (2) 

6844 38-A 

04-06-1824 

Meekma Klaas Jacobs Korenmolenaar te Ferwerd, , een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een 

procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (4) 

6864 21-A 
05-01-1825 

Meekma Klaas Jacobs Rog en Pelmolenaar te Ferwerd, hij doet een verzoek om  te mogen opslaan ongepelde granen enz. enz.  
ook de toestemming daarvoor is aanwezig, jaar 1825 (3) 

6860 54-A 

30-11-1824 

Meekma Klaas Jacobs Rog en Pelmolenaar te Ferwert, onderwerp een request betreffende opslag ongepeld graan, jaar 1824 (1) 

8364 481-12 
17-05-1841 

Meekma, Jan Cornelis, Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterij met gegevens over de persoon. Jaar 
1841 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

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

jaar 1819 (3) 

9180 330-7 
17-02-1915 

Meel van der  Anne Met signalement Agent  van Politie Bolsward, jaar 1915 (3) 

6651  199 

04-05-1816 

Meelboom ….? beroepen naar Jutphaas 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 enz. der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4)   

6709 36 deel 2  blz. 

12 
16-01-1822 

Meelboom B. M. te Monnikendam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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

dossier (43) 

6683 2 deel 1 
Blz. 9 

04-01-1819 

Meelboom M. P. Predikant te Jutphaas 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) 

6671 54 blz. 17 

22-01-1818 

Meelboom M. P. te Jutphaas Predikant Classis van Utrecht wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 

met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 

(5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 
blz. 13 

22-01-1818 

Meelboom M. P. te Jutphaas Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document 
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

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

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

6683 2 deel 2 
Blz. 13 

04-01-1819 

Meelboom M. P. te Jutphaas wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

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

6655  399 blz. 5 
29-08-1816 

Meelboom M. p. te Jutphaas, 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) 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Meelboom M. P. te Odijk 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) 

6092 249 

24-03-1823 

Meeltges Ybeltje, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  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) 

6277 43 

13-01-1817   

Meelverkopers---- Koornmolenaars, Bakkers en Meelverkopers te Dokkum, een reglement opgesteld door  de Leden van het 

Bestuur der Stad Dokkum waaraan voornoemde zig hebben te houden enz. jaar 1817 (3) 

9191 1547 
21-12-1920 

Meems F. Gendringen Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920  (3) 

6395 457 

13-05-1815 

Meen v.d. Klaas S. 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) 

6021 235 

14-04-1817 

Meen van der ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch 

bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt 
door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals 

Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3) 

6867 11-02-1825  
10-A en Bijl. 3 

Meen van der Trijntje Heins weduwe Atsma Rienk te Huizum, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief 
wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (18) 



6709 36 deel 1 

blz. 6 

16-01-1822 

Meenderink L. te Oene 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. 8 
06-02-1824 

Meenderink L. te Oene, 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. 8 

16-01-1822 

Meenderink L. te Oene, 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. 14 

16-01-1822 

Meenderink W. te Bergeik, 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. 

22 

16-01-1822 

Meenderink W. te Bergeik, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

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

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Meer  v.d. A. te Franeker als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6070 424-18    

25-05-1821 

Meer  v.d. G. 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) 

6840 36-A  

blz. 34 

22-04-1824 

Meer  v.d. Haite S. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8280 526-1, 33   

22-05-1840 

Meer  v.d. W. O.  te Ureterp 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) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Meer  van der A. Corn’s 138 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 
Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 

en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6034 398 
30-05-1818 

Meer de Abraham Jac. Te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

9181 1645 
03-09-1915 

Meer de Bareld Pieters,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 3 

17-09-1839 

Meer de E. S. te Twijzel, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

9184 416 

08-04-1917 

Meer de Pieter----- Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  

beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is 

ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd Hoeksma 
Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en Dootjes Wiebe 

beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met getekende verklaringen 

van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht dossier)  jaar 1918  (15) 

6425 37 
20-01-1818 

Meer de Steven Egbert---- Heeg van der Jask Roelofs plaatsvervanger voor Meer de Steven Egbert in Twijzel 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Meer Feike Folkerts, 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) 

6840 36-A blz. 6 

22-04-1824 

Meer Haite Jacobs Slagter van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het 

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

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

6840 36-A  

blz. 31 
22-04-1824 

Meer Hinne Haites Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 
8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6100 1215-3 
29-11-1823 

Meer Jan Roelofs Jans wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Holwertenz. enz. jaar 
1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 



8365 503/28 

00-00-1841 

Meer Lammert Harts van der, (zijn vrouw)  Onderwerp zij heeft de natuurlijke pokken enz. 24 Mei 1841 te Bergum (1) 

6840 36-A blz. 5 

22-04-1824 

Meer Marten Jak.. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het 

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

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

6832 15-A 

00-00-1824 

Meer Sybren Baukes, 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) 

6026 595 
02-09-1817 

Meer ter Klaas staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 
Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van 

Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4) 

6840 36-A  
blz. 22 

22-04-1824 

Meer Tjerk H. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

8211 988-3, 8 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Meer v. d.  IJ. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

8375 708-5_17a 
20-07-1841 

Meer v. d. M. L. te Oudega staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. 
Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) 

Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 

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

8386 949/17 
20-09-1841 

Meer v. d. S. L. te Koudum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper  van  Dranken in 

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

6830 18-A blz. 38 
21-01-1824 

Meer v. der Tjeerd F. te Ferwoude 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  
03-01-1898 

Meer v. der W. B. Harlingen Kapitein op de Anna Aleida 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 1898 (2) 

6628 788-3 
16-06-1814 

Meer v.d  Luits Jans 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 (4) 

8386 949/19 
20-09-1841 

Meer v.d J. te Roordahuizum,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Meer v.d Pieter 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) 

6383 83      
23-04-1814 

Meer v.d.  E. J. te Tietjerk 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 526-1, 17 

22-05-1840 

Meer v.d.  M. L. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in 

een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de 

woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle 

gemeenten van Friesland  (123) 

6031 80 

03-02-1818 

Meer v.d.  Tjpke Harmens------ Wilhelmij G. Notaris te Bergum, hij verkoopt onroerend goed wegens schulden aan de belasting 

van: de weduwe Hylkes Klaas te Bergum, Schevel Jan Harmens,  te Garijp,  Houten van Rinte Lubberts te Garijp en Meer v.d.  

Tjpke Harmens te Oostermeer, verder Meer van der Tjipke  Lammerts jaar 1818 ( 2) 

8211 988-3, 33 
 Bladzijde 1 

26-09-1839 

Meer v.d. ….? te Dragten 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) 

8211 988-3, 22 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Meer v.d. ….? 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) 

9134 1081-29 

23-04-1883 

Meer v.d. A. J.  Timmerman te Irnsum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

8280 526-1, 13 

22-05-1840 

Meer v.d. A. J. te Franeker als uitvoerder 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Barradeel 

Meer v.d. A. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten 

van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 
hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Meer v.d. A. Y.  staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van 

In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 



6082 453 

03-05-1822 

Meer v.d. Abraham 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 424-20         
25-05-1821 

Meer v.d. Abraham Jacobs hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

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

6060 480 

06-07-1820 

Meer v.d. Abraham Jacobs, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 29 

17-07-1839 

Meer v.d. Age te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8225  1245-8a  
21-30 

07-12-1839 

Meer v.d. Auke Corn…., 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Meer v.d. Auke S. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 30 

17-07-1839 

Meer v.d. B. J. te Oosterhaule is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8308 1070-8 
408-450 

28-10-1840 

Meer v.d. B. S. de weduwete Wons 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Meer v.d. B. S. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

6070 424-19         

25-05-1821 

Meer v.d. B. Sybrens hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

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

6424 609 

10-12-1817 

Meer v.d. Berend 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen 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) 

9182 734 

27-04-1916 

Meer v.d. Berend te Amsterdam, 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) 

6840 36-A  
blz. 48 

22-04-1824 

Meer v.d. Bote H. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Meer v.d. Broer J. te Oosterhaule 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) 

8257  69/20, 2 
nummer 66 

20-01-1840 

Meer v.d. Broer Joukes te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 

onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6243 191-7 

06-03-1814 

Meer v.d. Cornelis 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) 

6830 18-A blz. 43 

21-01-1824 

Meer v.d. Cornelis 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 
17-07-1839 

Meer v.d. D. L. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2 

17-07-1839 

Meer v.d. D. L.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) 

6864 26/1-C  

no.  124 

07-01-1825 

Meer v.d. Dirk Idsert te Wonseradeel  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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Meer v.d. Dirk Ruurds 25 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) 

6628 788-3 

16-06-1814 

Meer v.d. Douwe E. 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) 



6838 7-A bijlage 1  

Mannen 

Crimineel 

26-03-1824 

Meer v.d. Douwe G., 115 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

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

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

6838 7-A bijlage 2  

Mannen  
Huis v. Justitie 

26-03-1824 

Meer v.d. Douwe G., 71 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Meer v.d. Douwe Gerrits, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 9-v 
17-07-1839 

Meer v.d. Douwe L. 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) 

6089 1159 

12-12-1822 

Meer v.d. Durk keimpes Molen opzichter te Drogeham , Vermeld op de staat van  Beambten bij de belasting van het Gemaal te 

Achtkarspelen jaar 1822 (3) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 3>> 

17-09-1839 

Meer v.d. E. A. 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) 

6628 788-3 
16-06-1814 

Meer v.d. Eelke Sijtzes 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) 

9183 1055 
04-07-1916 

Meer v.d. Eelke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

5666  Jaar 1893 

akte 1 

Meer v.d. F---- Jansma R. en Eizenga van D. ondernemers van eene Stoombootdienstmet de stoomboot “ Dokkumer 

Nieuwezijlen”  een dienst uitvoeren tussen  Koll. Oudzijl Dockumer Nieuwezijlen , Dockum, Leeuwarden en  Dockumer 
Nieuwezijlen, Dokkum naar Groningen  vermeld op een  gedrukte poster  met vertrektijden en tarieven  in Dokkum is de 

ligplaats bij Mei v.d. J. en te Leeuwarden bij het Cafe van  Meer v.d. F. aan de Eebuurt 23  en de ligplaats te Groningen in de 

Noorderhaven bij het Hotel Schiermonnikoog enz.jaar 1893 (4) 

8308 1070-8 
537-579 

28-10-1840 

Meer v.d. F. H. weduwe Lettinga T. L. te Warga  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) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 11 

Meer v.d. F. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de 

Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde 

zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard 

van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke 

beesten in Vriesland (47) 

6070 424-20         

25-05-1821 

Meer v.d. Feijke Folkerts 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 

Meer v.d. Feike Folkert s, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 
gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Meer v.d. Feike Folkerts te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 11 
27-08-1839 

Meer v.d. G. F. te Folsgare staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Meer v.d. G. F. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

8197 701-23 

10-07-1839 

Meer v.d. G. H. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt 

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

6053 966 

28-12-1819 

Meer v.d. G. T. ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en 

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

Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de 
gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met 

Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg 

Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met 
Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en 

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

8308 1070-8 
64-106 

28-10-1840 

Meer v.d. G. T. 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 Boschma H. R. vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8308 1070-8 
451-493 

28-10-1840 

Meer v.d. G. te Ferwoude 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) 

6070 424-20         

25-05-1821 

Meer v.d. Gerrit Gjalts 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 

Meer v.d. Gerrit Gjolts, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

alles (13) 

6628 788-3 

16-06-1814 

Meer v.d. Gerrit Jans 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 (4) 

6623 42 

07-08-1813 

Meer v.d. Gertje Jans, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Meer v.d. H te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8308 1070-8 

451-493 

28-10-1840 

Meer v.d. H. D. te Wons 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) 

6081 419 

24-04-1822 

Meer v.d. H. J----, een handgeschreven brief van de Kerkenraad aldaar om  subsidie voor ene te beroepen Leeraar ook al omdat 

hunne leeraar vertrokken is naar het eiland Terschelling, de doopsgezinde gemeente te Britserd heeft 150 zielen en deze het 

tractement niet kunnen opbrengen enz. enz. ondertekend door den leden van de kerkenraad Schilstra Jouke L., Dijk van H. U., 
Meer v.d. H. J., Pieksma L. H. en Son van P. T. Jaar 1822 (3) 

8386 949/19 

20-09-1841 

Meer v.d. H. M. te Roordahuizum,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

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

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

Meer v.d. H. P. te Langweer 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) 

8285 615-2, 20,2 

19-06-1840 

Meer v.d. H. te Roordahuizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals 

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

8386 949/19 
20-09-1841 

Meer v.d. H. te Roordahuizum,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Meer v.d. H. te Wons staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(4) Gehele provincie (122) 

6070 424-20        

 25-05-1821 

Meer v.d. Hans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6424 609 
10-12-1817 

Meer v.d. Harke Jans 7 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Meer v.d. Hend. P. te Langweer 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) 

8257  69/20, 2 
nummer 79 

20-01-1840 

Meer v.d. Hendrik J. de weduwe te 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) 

8375 708-5_22a 

20-07-1841 

Meer v.d. IJ. 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 
in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_25c 

20-07-1841 

Meer v.d. IJ. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

             den 

Meer v.d. IJ. W. 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Meer v.d. J. 10 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Meer v.d. J. A. te Oosterwierum 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 
Idaarde- 

         radeel 

Meer v.d. J. A. te Roordahuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel in de 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_10 

20-07-1841 

Meer v.d. J. B. te Doniaga staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. 

(Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 2>> 

17-09-1839 

Meer v.d. J. D. te Oenkerk, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 

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

6383 90    
23-04-1814 

Meer v.d. J. E. 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) 

6418 248-C 1e bat  

8e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Meer v.d. J. G. 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) 

6830 18-A blz. 19 
21-01-1824 

Meer v.d. J. H. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6424 589 
25-11-1817 

Meer v.d. J.---- Rooij van Laurens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft eerbiedig te kennen 
wonende ’s Gravenhage te geboren in de jare 1771 te Bladel regio ’s Hertogenbosch  dat hij Dragonder van den jare 1794 tot 

1805 zijnde 11 jaren dat hij gehuwd is in 1802 dat zijn vrouw overleden is in 1816 en hij weduwnaar met 3 kinderen is enz. hij 

kan niet schrijven en ondertekend met een X met als getuigen dat hij dat handmerk heeft gezet Meer v.d. J. en Reefkes M. G.  
enz. jaar 1817 (2) 

6418 248-C 1e bat  

2e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Meer v.d. J. 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) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Meer v.d. J. te Franeker 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 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Idaarde- 
         radeel 

Meer v.d. J. te Roordahuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel in de 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Idaarde- 

         radeel 

Meer v.d. J. te Roordahuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel in de 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 20,2 

19-06-1840 

Meer v.d. J. te Roordahuizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

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

8386 949/19 

20-09-1841 

Meer v.d. J. te Roordahuizum,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Meer v.d. J. W. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

6623 41 

07-08-1813 

Meer v.d. Jacob Jans, 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) 

6623 42 
07-08-1813 

Meer v.d. Jakob Jans, 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) 

6830 18-A blz. 43 
21-01-1824 

Meer v.d. Jan D. 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) 

6245 430 

16-05-1814 

Meer v.d. Jan J.  hij ondertekend samen met de Schout en de Leden van de Raad der Gemeente Holwert een document 

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

6631 1203 

25-09-1814 

Meer v.d. Jan J. hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als lid van de Hervormde Kerkenraad van de dorpen 

Hiaure en Bornwird en Betterwird als gecombineerde Hervormde gemeente enz.  aan de Leraar Kiers J. door den dorpe  Hiaure  
vierhonderd en negentien guldens  en Betterwird  vierhonderd en vijftig guldens  en Bornwird Drie honderd en vijftig guldens 

enz. jaar 1814  (4) 

6266 71 
30-01-1816 

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



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

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

6249 

 

870-B 

15-09-1814 

Meer v.d. Jan J. ondertekend een document als Schout, Onderschout en Gemeente Raden van Holwert betreffende gemeente 

Goederen, Belasting, Armenbestuur enz. jaar 1814 (2) 

6252 1176-4 
06-12-1814 

Meer v.d. Jan J.,  Hij tekent als lid van de Gemeenteraad van Holwert het navolgende stuk: De Gemeente Holwert heeft besloten 
alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

6252 1176-7 

06-12-1814 

Meer v.d. Jan Jelles te Bornwerd: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over 

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

8224 1216-14, 8 
29-11-1839 

Meer v.d. Jan Popkes in de  Gemeente Dantumadeel is Loteling bij de Nationale Militie ligting 1834 een verzoek van de 
Kommanderende de Luitenant Kolonel het Bataillon Vrijwillige Artilleristen het betreft zijn militie paspoort en zijn functie enz. 

jaar 1839 (4) 

6623 42 
07-08-1813 

Meer v.d. Jekke Pieters, 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 

Meer v.d. Jetske Pieters, 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) 

6261 900-2 

04-09-1815 

Meer v.d. Jette S., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6070 424-19         

25-05-1821 

Meer v.d. Jetze S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

6838 7-A bijlage 2  

Mannen  

Huis Justitie 
26-03-1824 

Meer v.d. Jiske M., 25 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Meer v.d. Jitte S. te Oosterend 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) 

8225  1245-8b   41-50 

07-12-1839 

Meer v.d. Joh. Pieter (er staat bij, eigenlijk Douwe Douwes Visser) 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 
28-06-1817 

Meer v.d. Joh’s Th. 396 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) 

6394 257 deel 1 
31-03-1815 

Meer v.d. Johannes Ages hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente 
Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van 

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

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

Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6628 749 

06-06-1814 

Meer v.d. Johannes Egberts en Atsma Dirk Atses ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat zij voornemens 

zijn een stuk Hoogland liggende te Terwispel te doen verhuren enz. jaar 1814 (1) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Meer v.d. Jurjen S. 128 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Meer v.d. K. F. 1 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) 

6628 788-3 

16-06-1814 

Meer v.d. Keimpe Eelkes 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 (4) 

6867 09-02-1825 

 39-C 

Meer v.d. Keimpe ----Wiersma Pieter Pieters hij staat ook in de stad Leeuwarden ingeschreven en te Ferwerd en zijn vader in de 

Stad Leeuwarden wonende enz. wiens ouders  door Meer v.d. Keimpe het dorp Wanswerd worden gealimenteerd enz.  worden  
Onderwerp: Militie jaar 1825 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Meer v.d. Klaas 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Meer v.d. Klaas F. te Workum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

6840 36-A  

blz. 36 

22-04-1824 

Meer v.d. Klaas H. Arbeider  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6424 584 

02-12-1817 

Meer v.d. Klaas J. 10 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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



Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

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

9182 734 

27-04-1916 

Meer v.d. L.  te Den Bosch, 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) 

8375 708-5_25d 
20-07-1841 

Meer v.d. L. A. te Dronrijp 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Meer v.d. L. A. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

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

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Meer v.d. L. A. te Dronrijp 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) 

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Meer v.d. L. A. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Meer v.d. L. A. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Meer v.d. L. J. te Dragten wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om 

vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Meer v.d. L. R. te Ypecolsga 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) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Meer v.d. L. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

(132) 

8375 708-5_25b 

20-07-1841 

Meer v.d. M. de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Meer v.d. M. de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 

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

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Meer v.d. M. L. te Oudega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8386 949/17 

20-09-1841 

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

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

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Meer v.d. M. te Leeuwarden 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 Menaldumadeel 

in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 
verzonden enz. jaar 1840 (8) 

9182 734 

27-04-1916 

Meer v.d. Marten te Leeuwarden, 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) 

6628 788-3 
16-06-1814 

Meer v.d. Mient Keimpes 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 19-v 

17-07-1839 

Meer v.d. N. J. te Franeker 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. 26-v 

17-07-1839 

Meer v.d. N. J. te Franeker 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, 12 
22-05-1840 

Meer v.d. N. te Franeker 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 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) 

6422 458 3e 

Bataillon 
06-10-1817 

Meer v.d. O. M. Schoterland 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) 



8211 988-3, 33  

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Meer v.d. P.  Hz. te Dragten 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) 

6382 79 nr. 89 
31-03-1814 

Meer v.d. P. , 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Meer v.d. P. 3 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

8210  958/2 211 
Bladzijde 2>> 

17-09-1839 

Meer v.d. P. J. te Oostermeer, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 

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

6383 68 
02-04-1814 

Meer v.d. P. O. , te Ureterp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden 
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8211 988-3, 33  

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Meer v.d. P. S. te Dragten 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5 
17-07-1839 

Meer v.d. P. W. te Dragten 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. 16 

22-04-1824 

Meer v.d. P. Y. Boer van beroep wordt vermeld samen met 8 andere inwoners van Lijons Staat houdende het bedrag der 

huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A  

blz. 34 
22-04-1824 

Meer v.d. Pieter A. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

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

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

6406 175-1+8-9 

09-04-1816 

Meer v.d. Pieter Rienks 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) 

6282 737-22 
07-07-1817 

Meer v.d. Pieter Y. Boer te Lions met (6 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel 

(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met 

vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6257 410-16 
28-04-1815 

Meer v.d. Pijtter Jans Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 
guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4 

17-07-1839 

Meer v.d. R. D. te Oostermeer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 4>> 
27-08-1839 

Meer v.d. R. F. te Gaast staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6840 36-A  

blz. 34 

22-04-1824 

Meer v.d. Rioents D. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8217 1083/2 no.14 

22-10-1839 

Meer v.d. Rouke L. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Meer v.d. Ruurd D. te Oostermeer wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive 

den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag 

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

6383 83      

23-04-1814 

Meer v.d. S. D. te Tietjerk 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 4>> 
27-08-1839 

Meer v.d. S. F. te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

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

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Meer v.d. S. K. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

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

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

6424 584 

02-12-1817 

Meer v.d. S. N. 29 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) 



6271 602 -4 

18-06-1816 

Meer v.d. S. S. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In 

en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden 

ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6087 948-1 
11-10-1827 

Meer v.d. Sibren staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing 
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage 1  

Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Meer v.d. Siebren G., 265 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale 

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

6838 7-A bijlage 2  
Mannen  

Huis Justitie 

26-03-1824 

Meer v.d. Siebren G., 4 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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Meer v.d. Sietse, 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) 

9184 27 

08-01-1917 

Meer v.d. Sikke gehuwd met Reitsma Hitje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

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

9183 1454 

07-10-1916 

Meer v.d. Sikke, Komt voor op een  document  (blz.3)  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) 

6383 75 
23-04-1814 

Meer v.d. Sjoerd D. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 

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

9181  1923 
01-11-1915 

Meer v.d. Sjoukje 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) 

9181  1923 

01-11-1915 

Meer v.d. Sjoukje 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) 

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

Meer v.d. Sybren B. te Schraard wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6840 36-A  
blz. 34 

22-04-1824 

Meer v.d. Sytze A. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

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

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

8280 526-1, 29 

22-05-1840 

Meer v.d. T.  te Rauwerderhem als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

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

deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Meer v.d. T. 28 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 10>> 

27-08-1839 

Meer v.d. T. T. te Oudega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders 

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

8285 615-2, 29 
19-06-1840 

Meer v.d. T. te Irnsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8386 949/29 

20-09-1841 

Meer v.d. T. te Irnsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

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

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Meer v.d. 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) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Meer v.d. te Ureterp 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) 

6070 424-20         
25-05-1821 

Meer v.d. Tjalke 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Meer v.d. Tjerk Hanzes 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) 

5672 45 

18-06-1891 

Meer v.d. W. G., Bestuurder van de Grouwsterstoombootrederij staat vermeld met zijn Boot de “Grouw” 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 31 

04-03-1891 

Meer v.d. W. G., ----Dijkstra  H.te Grouw  secretaris Boekhouder van de Grouwsterstoombootrederij staat vermeld met zijn 

Boot de “de Grouw”op de Staat van Behandelde Adressen om vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en 



vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland enz. tevens nog een handgeschreven door beide ondertekende 

brief  met verzoek om vergunning enz. , Jaar 1891 (4) hele dossier (8) 

9725 Deel 2  

07-03-1877 

Meer v.d. W. Harlingen Schip de Willem 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) 

8375 708-5_28v 

20-07-1841 

Meer v.d. W. O. te Gorredijk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) 

Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der 

uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand 
juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 28,1 

22-05-1840 

Meer v.d. W. O. te Opsterland 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 Opsterland zijn ingevoerd met 5 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, 28,1 
22-05-1840 

Meer v.d. W. O. te Opsterland 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 Opsterland zijn ingevoerd met 5 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Smallinger- 

            land 

Meer v.d. W. O. te Ureterp  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) 

8211 988-3, 33  

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Meer v.d. W. O. te Ureterp is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8386 949/28 

20-09-1841 

Meer v.d. W. O. te Ureterp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Opsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. 

Jaar 1841 (3) 

9188 554 

10-05-1919 

Meer v.d. W. te Twijzel een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het dempen van een sloot. 

perceel kadastraal bekend te Kooten enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de 

bouwvoorwaarden jaar 1919 (10) 

8375 708-5_33 
a+b  

20-07-1841 

Meer v.d. W. te Ureterp staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. 
(Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid 

en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (7) 

9183 1597 

06-11-1916 

Meer v.d. Wijbe A. , 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) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Meer v.d. Y.   te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

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

6623 42 

07-08-1813 

Meer v.d. Ynske Jans, 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 

Meer v.d. Ynske Jans, 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) 

8093 566/13      

1012/1433 

11-06-1838 

Meer v/d F. W. Harlingen Schipper, jaar 1838 

9725 Deel 2  

03-08-1877 

Meer v/d. W. Harlingen Schip de Willem van Harlingen komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de 

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

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

6640   539 
14-06-1815 

Meer van d. A. 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) 

6640   539 
14-06-1815 

Meer van d. L. A. de weduwe 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) 

6636  148 
5e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Meer van de Beerend Pals te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde 
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een 

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

6628 811 

08-05-1814 

Meer van de Gerben Durks  staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige 

tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de 

Schout van Tjerkwerd  Oneides C. , Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers 
Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na 

die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6) 

9921 10 

24-10-1882 

Meer van der   Jan Jans  Politiebeambte te Langweer 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) 

8284 591/6 

12-06-1840 

Meer van der  Bauke Sjoerds, Kerk en Armvoogd te Bakhuizen, Handgeschreven brief met  zijn handtekening en 

handtekeningen  van o.a. Kornelissen, Johannes Rooms Katholieke Priester te Bakhuizen en nog 38 handtekeningen van leden 

van genoemde kerk. 

6060 480 

06-07-1820 

Meer van der  Klaas S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

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



6835 20-A 

02-03-1824 

Meer van der  Symon Feikes, te Abbega,  Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te 

voorkomen   jaar 1824 (2) 

5664 A.3 Bijl., 8 

25-04-1912 

Meer van der & Boer de     Akkerwode Schip de Dockumer Walden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

9725 Deel 2  
12-04-1878 

Meer van der ….?  Harlingen Schip de Margaretha  Henrietta 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 1878  (2) 

9725 Deel 2  
13-09-1877 

Meer van der ….? Harlingen Schip de Margaretha 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  

24-06-1878 

Meer van der ….? Harlingen Schip de Margaretha Louisa 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 1878 (2) 

9725 Deel 2  

09-09-1878 

Meer van der ….? Harlingen Schip de Margaretha Louisa 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 1878 (2) 

6256 349 

12-04-1815 

Meer van der ….?, ---- Wijndels ….? Med. Doctor en de Heelmeester Meer van der ….? te Leeuwarden , een declaratie enz. 

jaar 1815 (1) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Meer van der 76  is zijn volgnummer en  Langezwaag 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Meer van der A. J. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

9126 1043-29 
1879/1880 

Meer van der A. J. timmerman te Irnsum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 
jaar 1879 (3) 

4207 2 t/m 15 

07-08-1884 

Meer van der A. Kimswerd Politiebeambte, Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de 

Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente 
Veldwachters  jaar  1884 (26) 

8356 324-25 

03-04-1841 

Meer van der A. te Harlingen staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommanderende 8e afd. Infanterie het betreft 

zijn verlofpasje enz. jaar 1841 (3) 

9921 40 
19-10-1882 

Meer van der A., Politiebeambte te  Kimswerd 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Meer van der Abraham Jacob  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6257 406  
01-05-1815 

Meer van der Abraham Jacobs ----- Boersma Anne Meintes, wegens zijn request betreffende zijn aanslag voor het gehele jaar 
enz. enz. verder dat de persoon Meer van der Abraham Jacobs gewoond hebbende op de plaats die thans bewoond wordt door 

requestant niet is aangeslagen  en dus  Boersma Anne Meintes niet hoeft te betalen  maar van der Meer enz. jaar 1815 (1) 

6277 30-15 
09-01-1817 

Meer van der Age L. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 

levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6081 364 

11-04-1822 

Meer van der Age Lieuwes  hij is buiten staat de aanslag in het Kantoor te Balk te voldoen enz.  enz. met een lijstje van 

verschuldigde belasting met enoemd zijn vee, en een verklaring dat hij in 1820 in armoede is vervallen   jaar 1822 (3) 

6277 30-16 

09-01-1817 

Meer van der Age M. 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) 

9185 1612 
05-12-1917 

Meer van der Age, 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 1917 (5) 

9191 675 

01-06-1920 

Meer van der Andries , Visser te Suameer, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van Veldwachter te Nes 

(Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt gevraagd. Jaar 1920 (2) 

6034 395 
30-05-1818 

Meer van der Andries, Courantier, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke 
middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

8197 697-16_2 

09-07-1839 

Meer van der Anne Jacobs wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de 

depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente 
enz. jaar 1839 (4) 

6384 69 

09-06-1814 

Meer van der Anne Jurjens, Koopman te Oostermeer. Onderwerp: zijn ingediend request voor vrijstelling maar de Schout van 

Oostermeer Tjepkema P. A.? schrijft in een door hem getekende brief dat eerstgenoemde wel vier tot vijf uur per dag om 

Koopmanschap loopt dus dat hij wel enz. jaar 1814 (2) 

6418 248-E 

2e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

 

Meer van der Anske Eltjes 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) 

6841 18-A 
26-04-1824 

Meer van der Antje Sjoerds Weduwe van Jacob Roels Visser Schipper, jaar 1824 

6076 884 

14-11-1821 

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) 

9725 Deel 2  
Blz.37 

00-00-1881 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2) 



6418 248-C 1e bat  

1e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Meer van der Auke Corn’s * Tjummarum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant 

Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat 

met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 

44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Meer van der Auke Cornelis 108 Bergum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 
het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-b 1e bat  

1e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Meer van der Auke Cornelis 108 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij 

de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling 
Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 248-DD  

2e Compag. 
1e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Meer van der Auke Cornelis 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) 

8257  69/20, 3 

nummer 42 

20-01-1840 

Meer van der Auke 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) 

8073 188/16, 183 
23-08-1838 

Meer van der Auke Sjoerds Lemmer Schipper, jaar 1838 

6252 1196 

08-12-1814 

Meer van der B. A. te Westergeest 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) 

8300 905/11, 97 
11-09-1840 

Meer van der Bart W. Schipper., jaar 1840 

7982 260, 234/23 

07-03-1837 

Meer van der Bartle Harlingen Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837 

9185 1612 
05-12-1917 

Meer van der Bauke Johannes, 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 

1917 (5) 

6047 379 
03-06-1819 

Meer van der Bauke S.  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 

Meer van der Bauke S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

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

6082 453 
03-05-1822 

Meer van der Bauke 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) 

9187 1341 
06-09-1918 

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

1918 (5) 

9186 10 

03-01-1918 

Meer van der Bauke, 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 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Meer van der Berend 464 Drogeham 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) 

6100 1215-5 

29-11-1823 

Meer van der Binne Aukes onder Westergeest, hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Westergeest enz. 

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

9181 1751 
06-10-1915 

Meer van der Boele,  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) 

6021 218 

10-04-1817 

Meer van der C. te Zwolle Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale 

lijst (22) 

5674 15 
11-09-1909 

Meer van der D.  en Boer de J. beide wonende te Akkerwoude gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met 
hun motorboot “De Dokkumer Walden”  enz. enz.  (vergunning Rose)  Jaar 1909 (1) 

5674 7 

28-08-1908 

Meer van der D. ---- Westerbaan H. en Meer van der D. beide wonende te Akkerwoude gezien hun verzoekschrift wordt er 

vergunning verleend  om met hun motorboot “De Dokkumer Walden”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1908 (1) 

6713 33 
00-00-1823 

Meer van der D. H., Heelmeester te DrachtenToekenning van een Gouden medaille wegens de inzet voor belangeloze IJver ter 
bevordering van de Koepokinentingen over het jaar 1820. Jaar 1823 (2) 

6631 1207 

25-09-1814 

Meer van der D. Harts ---- Wijndels J. H.verder genoemd de Geneesheer Meer van der D. Harts  Docter in de Medicijnen te 

Heerenveen met betrekking tot gedane diensten het betreft zijn declaratie  enz. jaar 1814 (1) 

6682 490 en 502 
00-00-1818 

Meer van der D. Harts Heelmeester te Drachten Toekenning van de Gouden medaille wegens het  grootste aantal vaccinaties in 
1817 die hij zonder enige beloning hebben gedaan enz. jaar 1818 (6) 

6673 118 + 71 

Jaar 1818 

Meer van der D. Harts, Plattelandsheelmeester ontvangt de Gouden Medaille (4) jaar 1818 

8210  958/2 211 
Bladzijde 2>> 

17-09-1839 

Meer van der D. K. , te Wijns, 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) 

6252 1218-26 
12-12-1814 

Meer van der D. K. 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) 

8356 328/27- 9             

03-04-1841 

Meer van der D. nr. 19 in wijk H. 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 4 
16-01-1822 

Meer van der D. te Terheide 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) 

5664 A.2 Bijl., 7 
27-04-1911 

Meer van der Dirk Akkerwoude Schip de Dockumer Walden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

6277 30-13 

09-01-1817 

Meer van der Dirk Dirks 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) 

6625  325+341 

28-02-1814 

Meer van der Dirk Harts van beroep Heelmeester te Dragten heeft een geruime tijd geleden  zig aan de Commissaris en Colonel 

bij de Landstorm arr. Heerenveen geadresseerd over de aldaar zedert eenige tijd door de Armbezorgers plaats hebbende 
publieke aanbesteding van de Geneeskundige behandeling der armen enz. maar dat zulks strijd met de bepalingen enz. jaar 1814 

(5) 

5986 262 lijst 1 

08-04-1814 

Meer van der Dirk Oepkes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek 

ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor 
ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Meer van der Djurre Lolkes,  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 (5) 

6384 123 

16-6-1814 

Meer van der Dou Gerkes in de maand Mei uit den Franschen dienst is teruggekeerd en zonder enige twijfel nog in dienst is 

geweest  op en 20e December 1813 enz. jaar 1814 (1) 

6005 938 blz. 5v 
30-11-1815 

Meer van der Douwe Gerrits Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde 
kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar jaar 1815 (6) 

6255 196, 199 

23-02-1815 

 

Meer van der Douwe Tjebbes, Hij staat op  de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz.  wat weer te maken 

heeft met het navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes  te 

Rottum en Boersma Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een 
request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes   en   een request geschreven en getekend door  Boersma Sijmen 

Poppes   dat zij moeten betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz.  als antwoord 

komt er dat de klagten niet gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 
1815 (12) 

6845 25-C 

21-06-1824 

Meer van der Durkjen Cornelis---- Tuinman Pieter Jeeps, wonende te Wijckel een Extract vonnis rechtbank te Sneek inzake het 

mishandelen en slaan van Meer van der Durkjen Cornelis huisvrouw van Mulder Luitjen Johannes Kastelein te Balk  jaar 1824 
(3) 

3698 B-12 

27-02-1832 

Meer van der Eeke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

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

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

3698 A-15 

08-10-1828 

Meer van der Eelke Uiltjes, 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 

(3) 

9187 1475 

05-10-1918 

Meer van der Eerde, 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) 

9183 1731 

05-12-1916 

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

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

9180 264 

06-02-1915 

Meer van der Egbert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9187 890 

04-07-1918 

Meer van der Egbert, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale 

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

5666  Jaar 1892 

akte 6 

Meer van der en Dijkstra H. J. beide te Grouw maken bekend dat van de Grouwsterstoombootreederij heeft verkocht de 

stoomboot “Grouw” aan Kingma Merk onder Nes bij Akkrum en aan Sietema Hendrik te Grouw enz. jaar 1892 (4) 

3588 62 
04-01-1853 

Meer van der F. P.---- Uitterdijk Rinze Klazes, en Meer van der F. P. beide Kooiker te Rinsumageest wonende en houders van 
eende kooijen, houdende een verzoek  dat Z.M. geen vergunning zal verlenen voor het aanleggen van eene Stoombootdienst 

tussen Dokkum en Leeuwarden i.v.m. de hem toebehorende eendenkooi schade wordt toegebracht enz. jaar 1853 (9) 

6060 480 

06-07-1820 

Meer van der F. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Meer van der F. 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) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 11 

Meer van der F. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van 
de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde 

zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard 

van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke 
beesten in Vriesland (47) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Meer van der Feike 515 Rottevalle 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Meer van der Feike Folkerts  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Meer van der Feike, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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



9185 1472 

07-11-1917 

Meer van der Freerk, 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 1917 (5) 

3699 A-34 

19-02-1834 
 

Meer van der Froukje, 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 (9) 

8280  517-11, 50 

19-05-1840 

Meer van der G. D. te Ferwoude wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van 

het bedrag der Belooning  van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 

1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der 
Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6082 453 

03-05-1822 

Meer van der G. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6060 515 

22-07-1820 

Meer van der G. J. ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. 

Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. 
Onderwerp aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn 

Borg Amoraal. M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. 

en  Kool en Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en 
Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6864 28-A 
13-01-1825 

Meer van der G. T. de erven  , Winkelier  te Leeuwarden een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake 
overtreding op de wet van het zout, hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  Jaar 1825 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Smallinger- 
            land 

Meer van der G. 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) 

8285 623-18 

22-06-1840 

Meer van der Gatske Simmes---- Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het  betreft haar request strekkende dat 

haar zoon Meer van der Gerben Simmes uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en 2 
van haar zonen  oud 21 jaar op den 13e april en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft 

verloren enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar, Meer 

van der Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar,  Meer van der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes 10 jaar 
en Meer van der Marijke Simmes 7 jaar, enz.  jaar 1840 (8) 

6251 1123 

18-11-1814 

Meer van der Geert Feyes, ---- Jaarda S. , Ontvanger die een mandaat enz.   Onderwerp: de tekorten wegens de Landmilitie en 

nog openstaande rekeningen ten gunste van Jager P. M., Wijma Johannes Sjoerds Landbouwer te Bergum, Rinsma Rinze 

Lamerts, Meer van der Geert Feyes, Hoelstra Tomas T. ,Mr. Timmerman te Bergum enz. jaar 1814 (3) 

6089 1194 blz. 18    

23-12-1822 

Meer van der gerben Durks te Makkum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren 

met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

8285 623-18 

22-06-1840 

Meer van der Gerben Simmes---- Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het  betreft haar request strekkende dat 

haar zoon Meer van der Gerben Simmes uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en 2 
van haar zonen  oud 21 jaar op den 13e april en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft 

verloren enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar, Meer 
van der Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar,  Meer van der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes 10 jaar 

en Meer van der Marijke Simmes 7 jaar, enz.  jaar 1840 (8) 

9187 1114 

07-08-1918 

Meer van der Gerben, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale 

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

6418 248-A  

 11e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Meer van der Gerke G. * Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 

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

ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Meer van der Gerke G. 466 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

6298 
 

79 
08-02-1821 

Meer van der Gerke Gerkes , Molenaar te Workum van Rooms Katholieke Godsdienst is op bevel van de Rechtbank wegens 
buitensporige slechte gedragingen opgesloten in de gevanagenis van Leeuwarden enz. jaar 1821 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Meer van der Gerke Gerkes 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-E 

3e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Meer van der Gerke Gerkes 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) 

6418 248-b 

 3e bat 2e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Meer van der Gerke Gerks 315 is zijn volgnummer bij de 6e 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) 

6866 29-01-1825 

38-D 

Meer van der Gerlof Lieuwkes te Lutkewierum ten zijne huize heeft de kinderziekte zig geopenbaard en de Grietman van 

Hennaarderadeel schrijft dat de nodige maatregelen ter voorkoming van besmetting in het werk zijn gesteld jaar 1825 (1) 

6254 140-A blz.41 
17-01-1815 

Meer van der Gerrit , uit een Kamer bij de Postbrug,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der 
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier 

(34) jaar 1815. 



6060 480 

06-07-1820 

Meer van der Gerrit 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Meer van der Gerrit Gjalts  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6389 4 
28-10-1814 

Meer van der Gerrit Pieters, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., 
Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, 

Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., 

Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., 
Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van 

Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, 

Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in 
de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Meer van der Gerrit, 149 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

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

9181 1801 
12-10-1915 

Meer van der H. A. te Akkrum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor gebruik van de 
rijkswegberm als los en laadplaats, met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (8) 

6060 480 

06-07-1820 

Meer van der H. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

3594 Map 88-F 
1876-1878 

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

goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

8280 526-1, 20 

22-05-1840 

Meer van der H. te Idaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 
deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

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

6047 379 
03-06-1819 

Meer van der Hans D.  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 

Meer van der Hans, 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) 

9180 1054 

05-06-1915 

Meer van der Harm,  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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Meer van der Heke Jans 150 Dokkum 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) 

6658 575 blz. 2 
25-11-1816 

Meer van der Hendrik 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) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

Meer van der Hendrik, 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 1918 

(5) 

6050 667 

14-09-1819  

Meer van der Hylke Gerbens hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer  onderwerp; bewijs van een  een niet 

bestaande hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz.  enz. enz. jaar 1819 (17) 

9180 330-32 

17-02-1915 

Meer van der Hylke Met signalement Politiedienaar Sloten, jaar 1915  (3) 

9182 285/32 

07-02-1916 

Meer van der Hylke Sloten Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

8211 988-3, 37  

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Meer van der IJ. te Terhorne 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 

Meer van der IJ. te Terhorne 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) 

9465 Deel 2, 105 

06-04-1857 

Meer van der IJnze Andries, Beurt en Veerdienst van Terhorne op Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 

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

en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)   

8280 526-1, 20 
22-05-1840 

Meer van der J. A. te Idaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

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

8375 708-5_20a 

20-07-1841 

Meer van der J. A. te Roordahuizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de 

waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending 

van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 20 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Meer van der J. A. te Roordahuizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

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

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

8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Meer van der J. B. te Doniaga 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) 

9126 680 

07-04-1879 

Meer van der J. F.te Terzool------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele 

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

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Meer van der J. H. te Roordahuizum 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) 

6682 490 
00-00-1818 

Meer van der J. J.  Med. Doctor te Heerenveen, Toekenning van de Gouden medaille wegens het  grootste aantal vaccinaties in 
1817 die hij zonder enige beloning hebben gedaan enz. jaar 1818 (6) 

6252 1176-9 

06-12-1814 

Meer van der J. J. voor een geleverde  lope Bonen: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van 

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

6047 379 
03-06-1819 

Meer van der J. S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

8375 708-5_20a 

20-07-1841 

Meer van der J. te Roordahuizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend 

Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 
uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 20 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Meer van der J. te Roordahuizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

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

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

6871 26-03-1825 

23-A/1 

Meer van der J.J. en Bakker G. te Blesdijke beide ten zake een procesverbaal van bekeuring wegwns vervoer van twee zakken 

Roggemeel zonder enz. jaar 1825 (7) 

3700 39-C 
06-02-1837 

Meer van der Jacob Andries, 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) 

8376 
 

747/9 
31-07-1841 

Meer van der Jacob Peters plaatsvervanger voor Herders Rool Wiebuins te Smallingerland een staat waarop zijn) Meer van der 
Jacob Peters) ziekte vermeld staat jaar 1841 (5) 

8381 841/11 

26-08-1841 

Meer van der Jacob Pieters , hij is ontslagen uit de dienst wegens lichaamsgebreken enz. aar 1841 (1)   

8384 904/16 
13-09-1841 

Meer van der Jacob Pieters gediend hebbende als plaatsvervanger  krijgt ontslag wegens ligchaamsgebreken en op 26-07-1841 
te Arnhrm is overleden enz. enz. jaar 1841 (5)  

8379 806-6 

17-08-1841 

Meer van der Jacob Pieters staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommanderende het reserve Bat. Van het 3e 

Regiment Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van hen die in de 

afgelopen maand het regiment hebben verlaten enz. jaar 1841 (4) 

9180 264 

06-02-1915 

Meer van der 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 1915 (3) 

3698 B-12 
27-02-1832 

Meer van der Jacobus, 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) 

9187 735 
07-06-1918 

Meer van der Jaike gehuwd met Meer van der Jan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten 
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8320 263, 1133 

02-02-1840 

Meer van der Jan  Pieters Roodkerk Veldwachter te Roodkerk, jaar 1840 

 

5997 307 

31-03-1815 

Meer van der Jan Ages 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  354 

6093 339 
23-04-1823   

Meer van der Jan Ages,  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 

6087 920 

05-10-1822 

Meer van der Jan Egberts Rentenier te Buitenpost staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  

betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5) 

9187 735 
07-06-1918 

Meer van der Jan gehuwd met Meer van der Jaike, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten 
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6423 560 
14-11-1817 

Meer van der Jan Hendriks, Roordahuizen 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) 

3701 24-D 
nrs 8-14 

08-02-1842 

Meer van der Jan Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

3701 24-D 
nrs 8-14 

08-02-1842 

Meer van der Jan Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

3701 24-D 
nrs 8-14 

08-02-1842 

Meer van der Jan Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

8260 102/25, 263 

30-01-1840 

Meer van der Jan Pieters 44 jaar Veldwachter te Roodkerk, jaar 1840 

8362 442/14, 263 

06-05-1841 

Meer van der Jan Pieters Rinsumageest Veldwachter te Roodkerk, jaar 1841 



6631 1189 lijst 1 

26-09-1814 

Meer van der Jan Sents de weduwe van staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het 

tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant 

Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het 
verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, 

verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd 

met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat 
het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. 

(Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en 

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

9180 42 

07-01-1915 

Meer van der Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

Meer van der Jan, 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 1918 (5) 

9725 Deel I   

Blz. 22 

00-00-1866 

Meer van der 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 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 25 

00-00-1867 

Meer van der 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 1867 (2) 

5662 41 en 42 
22-04-1881 

Meer van der Jan. te Bolsward Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Meer van der Jeen 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) 

6078 95-3 

25-01-1822 

Meer van der Jelle Jans  te Bornwird , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Holwert , enz. enz. jaar 1822 (2) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Meer van der Jelle Jans 167 Blija 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) 

6263 1038 

27-10-1815 

Meer van der Jelle Jans en Rintjema Binne Tjerks  , met terugzending van hun request in kwaliteit als Armbezorgers van den 

Dorpe Bornwird, dat zij  voor de armoedige en  Zukkelende gezinnen  in den jare 1814 enz. enz. jaar 1815 (3) 

6089 1194 blz. 3      
23-12-1822 

Meer van der Jelle Jans Landbouwer te Bornwerd 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) 

6262 973 

10-10-1815 

Meer van der Jelle Jans---- Rintjema Binne Tjerks en  Meer van der Jelle Jans  beide wonende te Bornwerd en  in qualiteit als 

Armbezorgers  van den dorpe Bornwerd in de Gemeente Holwert , een request  dat zij ondertekenen en dat zij enz. van armoede 

sukkelende huisgezinnen enz. ook al omdat in de jaren 1808 t/m 1813 ten agteren is geraakt enz. jaar 1815 (4) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Meer van der Jelle Lammerts 359 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage 

Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende 

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

1841 (5) 

6418 248-A  
 12e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Meer van der Jelle Lammerts te Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 

8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn 

ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6420 367 
09-08-1817 

Meer van der Jelle Lammerts---- Wijk van der Wiebe Jan plaatsvervanger voor Meer van der Jelle Lammerts wordt vermeld op 
een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 3 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 

uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben 

ontvangen enz. jaar 1817 (3) 

8285 623-18 

22-06-1840 

Meer van der Jeltje Simmes---- Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het  betreft haar request strekkende dat haar 

zoon Meer van der Gerben Simmes uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en 2 van 

haar zonen  oud 21 jaar op den 13e april en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft verloren 
enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar, Meer van der 

Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar,  Meer van der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes 10 jaar en Meer 

van der Marijke Simmes 7 jaar, enz.  jaar 1840 (8) 

8375 716-3_1O 
22-07-1841 

Meer van der Jenne later veranderd in Djurre Lolkes 0909-1832 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Meer van der Jesk 156 Rotteval 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Meer van der Jette 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) 

6838 7-A bijlage 1  

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Meer van der Jisk M., 39 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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



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

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

6087 948-5 

11-10-1827 

Meer van der Jisk 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) 

6261 899-8 
18-09-1815 

Meer van der Johannes Jans  Timmerman te Rijperkerk Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door 
den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  

naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 

1815 (8) 

9187 1475 

05-10-1918 

Meer van der Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie 

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

(5) 

3700 42-A 
03-02-1835 

Meer van der Johanneske , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

6047 379 

03-06-1819 

Meer van der K. D.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Meer van der K. 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) 

6418 248-C 1e bat  

3e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Meer van der Klaas * Tjummarum 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) 

6070 424-19       
25-05-1821 

Meer van der Klaas D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

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

6301 413 

16-07-1822   

Meer van der Klaas Douwes hij tekend  (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de 

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

tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs  dat de onderwijzer Calsbeek ….?  

Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816  de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel  enz. 
enz. enz. jaar 1822 (7) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Meer van der Klaas Frans Jeens 22 is zijn volgnummer en Kniepe zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

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

6418 248-b 1e bat 2e  

blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Meer van der Klaas Pieter 189 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

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

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

6418 248-DD  
3e Compag. 

2e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Meer van der Klaas Pieter 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 255-BB 

01-06-1817 

Meer van der Klaas Pieters 189 Sexbierum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

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

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Meer van der Klaas Pieters 214 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

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

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

6420 367 
09-08-1817 

Meer van der Klaas Pieters wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de 
ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de 

afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3) 

3700 42-A 

03-02-1835 

Meer van der Klaas Ruurds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

6047 379 

03-06-1819 

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

het  jaar 1819 (3) 

6277 30-16 

09-01-1817 

Meer van der Klaas Simmes 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 42 

07-01-1915 

Meer van der Klaas,  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) 

8375 708-5_25d 

20-07-1841 

Meer van der L. A. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        madeel 

Meer van der L. A. te Dronrijp 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) 

6090 36 
11-01-1823 

Meer van der L. W. te Harlingen , Visiteur, Hij wordt vermeld op een document genaamd Klerken bij de Verificateurs den 
Comptabiliteit enz. enz. jaar 1823 (2) 



6277 30-2 

09-01-1817 

Meer van der Lammert Baukes 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) 

8355 286/12 
00-00-1841 

Meer van der Lammert Harts Arbeider te Grijp, kinderpokken bij zijn vrouw ontstaan(1) jaar 1841 

7977 147-5 

10-02-1837 

Meer van der Libbe Jacobs betreft zijn rekest houdende verzoek om kwijtschelding eener boete van f. 225.= betreffende de te 

late aangifte van Memorie der nalatenschap van Sijtsma Bouwe  enz. jaar 1837 (4) 

3698 B-40 
18-02-1832 

Meer van der Lolke Simons,  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 (5) 

5675 99 

19-03-1912 

Meer van der M. verzoekt in een handgeschreven brief  en door hem ondertekende brief om een vergunning om door de 

Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz.enz. jaar 1912 (2) 

8359 372-13 

16-04-1841 

Meer van der Machiel---- Bokma Trijntje weduwe van Meer van der Machiel  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 zijn weduwe ondertekend enz. jaar 1841 (30) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Meer van der Magchiel, 503 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) 

8285 623-18 

22-06-1840 

Meer van der Marijke Simmes---- Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het  betreft haar request strekkende dat 

haar zoon Meer van der Gerben Simmes uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en 2 

van haar zonen  oud 21 jaar op den 13e april en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft 
verloren enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar, Meer 

van der Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar,  Meer van der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes 10 jaar 

en Meer van der Marijke Simmes 7 jaar, enz.  jaar 1840 (8) 

9921 28 

19-10-1882 

Meer van der Markus  Veldwachter te Langezwaag gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

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

9182 285/22 

07-02-1916 

Meer van der Marten Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-22 

17-02-1915 

Meer van der Marten Met signalement Politiedienaar Leeuwarden, jaar 1915  (4) 

9180 42 

07-01-1915 

Meer van der Meije,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 
(3) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Meer van der Meintje Lolkes,  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 (5) 

6870 09-03-1825 

34-1-C 
34-1/2/3-C 

Meer van der Mient Keimpes---- Wiersma Pieter Pieters, hij is te Leeuwarden voor de ligting der militie ingeschreven voor het 

jaar 1825 op aangave van zijne vader en dat hij meende tot ferwerderadeel te behoren omdat hij met zijn ouders te Wanswerd 
werden onderhouden enz. tevens wordt in dit document genoemd Meer v.d. Mient Keimpes enz. jaar 1825 (5) dossier (11) 

6870 09-03-1825 

33-2-C 

Meer van der Mient Keimpes, dat zijn ouders te Wijns woonden en het niet bekend  is dat deze te Wanswerd wierden 

onderhouden enz. hij is te Leeuwarden voor de ligting der militie ingeschreven voor het jaar 1825  jaar 1825 (1) 

6646  918 
28-11-1815 

Meer van der Minne Teekes---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan 
de Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3 

Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit 

document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes 
oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook)  oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, 

Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ)  oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij 

ondertekend ook)  oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep 
Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer 

bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, 

Geukes Jan als landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende 
te Bergum ook dit document enz. jaar 1815 (12) 

5664 43 

21-09-1903 

Meer van der Nolke Schipper op een Trekschuit,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

3600 10 
16-04-1875 

Meer van der O. (1) 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 10 

16-04-1875 

Meer van der O. (2) te Bolsward 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 13 

20-06-1878 

Meer van der O. Bolsward Schip de Eendracht,  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 

Meer van der O. Bolsward Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 

3600 13 
20-06-1878 

Meer van der O. Bolsward Schip de Prins van Oranje,  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 16 

26-04-1883 

Meer van der O. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 



3594 Map 34 

00-00-1868 

Meer van der O. Bolsward Veerschipper ---- Sangers J. Bolsward Veerdienst Bolsward-Leeuwarden, Stukken betrekkelijk de 

aan voornoemde verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Workum en Leeuwarden, ook aanwezig het 

reglement en Tarieflijsten enz jaar 1868 (46) 

5672 42 
04-03-1891 

Meer van der O. S. Bolsward Schip de Friesland Vaste beurtveer Sneek op Bolsward , er zijn klachten over hem en zijn 
compagnons (14) 

5662 1 

17-03-1882 

Meer van der O. Stroobos Schip de Stroobos,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 101 
01-04-1881 

Meer van der O. te Bolsward met het Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 16 

26-04-1883 

Meer van der O. te Bolsward met het Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 228 
21-04-1881 

Meer van der O. te Bolsward met het Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 38 

27-04-1882 

Meer van der O. te Bolsward met het Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 101 
01-04-1881 

Meer van der O. te Bolsward Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 26 

03-06-1880 

Meer van der O. te Bolsward Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

5662 101 

01-04-1881 

Meer van der O. te Bolsward Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 228 

21-04-1881 

Meer van der O. te Bolsward Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 38 
27-04-1882 

Meer van der O. te Bolsward Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

3594 Map 88 

1876--1878 

Meer van der Obe  ----Idzerda Sjoerd Aurelius Wonende te Haarlem nu aanwezig te Bolsward, Meer van der Obe te Workum, 

Kampen van L. en Faber Freerk F. Bargeschippers, Stukken betreffende een verzoek van voornoemden om concessie voor een 
stoombootdienst van Bolsward naar Workum ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten en brieven met hun handtekeningen 

enz. Enz. jaar 1876-1878 ook wordt genoemd Fortuin Anne Carstes die het patent heeft als vaste gebruiker enz. ook aanwezig 

een advertentie uit een courant jaar jaar 1878 (271) 

3594 Map 89 
1877--1878 

Meer van der Obe  S., In een door hen ondertekende brief doen zij een verzoek om vergunning tot het in de vaart brengen van 
eene stoomboot tusschen Workum en Sneek    Aanwezig het reglement en tarieflijst jaar 1878 (80) 

3594 Map103 

1878--1879 

Meer van der Obe ---- Sangers Jan , Ondernemer wonende te Bolsward, Onderwerp: Middelen van vervoer te water, stukken 

betreffende de Stoombootdienst  Bolsward naar Workum, een Extract uit het resolutie- boek van het collegie van heeren 
gedeputeerde staten der provincie Friesland geadresseerd aan de heren Sangers J., Meer van der Obe beide te Bolsward en 

Kampen van Lieuwe te Sneek en Faber Freerk te Workum, verder aanwezig de dienstregeling dagen en tijden  en een boekje 

met de reglementen en tarieven voor de schroefstoombootdienst tusschen Bolsward en Workum en de tarieven enz. jaar 1879 
(22) 

5665 03-12-1880  

akte  42 

Meer van der Obe---- Faber Lieuwe en Meer van der Obe en Boer Garrit Dz. , Bargeschippers alle te Bolsward wonende 

Ondernemers en Bestuurders van een Bargedienst van Bolsward op Leeuwarden met hun Bargeschepen “De Stad Leeuwarden”,  
“De Stad Bolsward”  en  “De Stad Workum”, met plaats voor 35 personen wat ook in een advertentie  (1stuks aanwezig in het 

dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief   voor Personen en bagage, en de plaatsen waar passagiers worden 

aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld ,  jaar 1880 (4) 

3600 11 
06-07-1878 

Meer van der Obe met het Schip de Eendracht 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) 

6830 18-A blz. 2 
21-01-1824 

Meer van der Obe S. te Dedgum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45) 

5672 2 
12-11-1880 

Meer van der Obe---- Sangers Jan  en  Meer van der Obe wonende te Bolsward , Faber Freerk wonende te Workum en de 
schippers Boer de Gerrit en Faber Lieuwe te Bolsward wonende in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die 

allen ondertekenen van de Trekveren tusschen Bolsward en Leeuwarden dat de door de thans varende Stoomboten hen veel 

schade wordt berrokkend enz. enz. jaar 1880 (7) 

5665 23-06-1881  

akte  

246 t/m 250 

Meer van der Obe Simmes---- Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Workum, Faber Freerk Freerks te Sneek, Sanger Jan Taekes, 

Meer van der Obe Simmes. Boer de Gorrit Minnes en Faber Lieuwe Arends de laatste 4 te Bolsward en allen Schippers,  

Stoombootdienst  Leeuwarden-Sneek met de Stoomboot de “Burgemeester van Sneek”,  maken bekend in een      advertentie (1 

stuks aanwezig in het dossier en 1 aanplakbiljet)  tevens tekenen zij alle 6 het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor 

Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7) 

5662 29 

20-03-1882 

Meer van der Obe Sneek Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 

3594 Map 83  

00-00-1877 

Meer van der Obe te Workum en Faber Freerk Bolsward Stukken betreffende eene stoombootdienst tusschen  Sneek en 

Bolsward met het Schip de Prins van Oranje , ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten jaar 1877 (30) 

5662 41 

00-00-1883 

Meer van der Obe Workum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

3622 A-6 blz. 6         

12-01-1858 

Meer van der Oebele Jans, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 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. 2 
12-01-1858 

Meer van der Oeble Jans, 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) 



6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Meer van der Otte, 567 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Meer van der P. 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) 

3598 Map 77-B 

in map 77 
00-00-1877 

Meer van der P. ----Visser Garmt M.  geboren en wonende te Grootegast Kapitein op het schip de Groote Gast, Stukken rakende 

het verzoek van hem om vergunning tot het in de vaart brengen eener stoomboot tusschen Bergumerdam en Leeuwarden ook 
zijn er diverse documenten met overtredingen en procesverbaal wegens hem en een extract vonnis  door de regter Sloterdijk van 

Johannes Leonardus dat hij zonder vergunning enz. en Meer van der P. te Dragten berekkelijk de aanvraag voor eene 

stoombootdienst Dragten op Leeuwarden en Sneek enz. jaar 1877  (3) dossier (58) 

6830 2-A 

17-01-1824 

Meer van der Paulus Berends---- Huizenga Ybele Rienks Gewezen Schoolonderwijzer te Zwaagwesteinde en hij wordt 

waargenomen door Meer Paulus Berends van der Schoolonderwijzer te Zwaagwesteinde. Jaar 1824 (3) 

6834 3-A 
13-02-1824 

Meer van der Paulus Berends, aanstelling tot derde rang van Schoolmeester te Zwaag Westeinde jaar 1824 (4) 

6837 5-A 

15-03-1824 

Meer van der Paulus Berends, benoeming als onderwijzer te Zwaagwesteinde jaar 1824  (2) 

6868 16-02-1825 
30-B 

Meer van der Paulus Berends, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

9180 264 

06-02-1915 

Meer van der Pieter Hendrik,  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) 

6047 379 
03-06-1819 

Meer van der Pieter J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6070 424-19         

25-05-1821 

Meer van der Pieter 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Meer van der Pieter Jans,  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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Meer van der Pieter Johannes 259 Twijzel 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) 

8379 797-7 
14-8-1841 

Meer van der Pieter Johannes landbouwer te Oostermeer wordt vermeld in een ondertekend document van de  Griffier der 
Staten onderwerp;  zijn  bekroonde merrie met vermelding welke plaats en welke prijsgelden enz. jaar 1841 (4) 

9180 42 
07-01-1915 

Meer van der 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) 

9184 1031 

01-08-1917 

Meer van der Pieter, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 41-v 

17-07-1839 

Meer van der Pope W. te Drachten 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) 

3598 Map 11 

1863-1870 e.v. 

Meer van der Poppe  ---- Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren  het nieuwe schip wordt gebouwd 

aan de fabriek van de Heere Christie David & Co. te Kralingen onder Rotterdam, er wordt gesproken over een borgtogt van f. 

500.= verleend door Taekema T. J. te Ureterp ten behoeve van Meer van der Poppe  bij notaris Blom van J. G.  te Dragten 
genoemden zijn bestuurders der Dragtster Stoomboot Reedery  ook aan wezig het reglement en de tarieflijst  van 12-05-1863 

jaar 1863-1870 e.v  (93) 

6254 140-B-blz. 18 

17-01-1815 

Meer van der Rein Broers uit een kamer bij de Doelen ,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te 

weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6418 255-B 

01-06-1817 

Meer van der Renke Eeltjes 262 Weidum 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Meer van der Renske, 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) 

8373 673/10 
09-07-1841 

Meer van der Rienk Beerends te Ureterp met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening houdende verzoek tot 
inhouding op het tractement van Beer de L. O. te Oldeboorn wegens verschuldigde bedrag van fl. 14.55  met een lijst waarop de 

schulden met artikelen vermeld worden jaar 1841 (5) 

9186 10 

03-01-1918 

Meer van der Roel, 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 

6380 

 

 

94   

26-01-1814 

 

Meer van der Ruurd Durks, Schipper en 35 jaar oud en Veltman Jelle Wijtzes oud 25 jaar en wonende beide te Oostermeer 

welke verklaren en deze verklaring ondertekenen dat Houten van Jacob Jans Timmerknegt geboren 17 Mei 1787 zoon van 

Sietzes Jan (62 jaar) zonder inkomen en Fokes Fettje wonende te Oostermeer vallende onder de Lanmilitie enz. heeft getrokken 
nummer 213 en 1676 en dat hij niet de enigste zoon is maar nog 3 broeders heeft waarvan er nog één in Fransche dienst is één  

gehuwd en één die jonger is enz. enz. ook genoemd de getuigen als ondertekenaars Meulen van der Tjeerd Geerts Meester 

uurwerkmaker en Smit Harmen Heel en Vroedmeester beide wonende te Bergum en de Notaris Wilhelmij ook de Schout 
Tjepkema P. A. (Pieter Alles) tekend dit stuk. Enz. jaar 1814 (4) 

6381 40 

25-02-1814 

Meer van der Ruurd Durks, Schipper en 35 jaar oud en Veltman Jelle Wijtzes oud 25 jaar en wonende beide te Oostermeer 

welke verklaren en deze verklaring ondertekenen dat Houten van Jacob Jans Timmerknegt geboren 17 Mei 1787 zoon van 
Sietzes Jan (62 jaar) zonder inkomen en Fokes Fettje wonende te Oostermeer vallende onder de Lanmilitie enz. heeft getrokken 

nummer 213 en 1676 en dat hij niet de enigste zoon is maar nog 3 broeders heeft waarvan er nog één in Fransche dienst is één  

gehuwd en één die jonger is enz. enz. ook genoemd de getuigen als ondertekenaars Meulen van der Tjeerd Geerts Meester 



uurwerkmaker en Smit Harmen Heel en Vroedmeester beide wonende te Bergum en de Notaris Wilhelmij ook de Schout 

Tjepkema P. A. (Pieter Alles) tekend dit stuk. Enz. jaar 1814 (4) 

9181 1413 

06-08-1915 

Meer van der Ruurd,  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) 

5664 37, 1 
01-04-1910 

Meer van der S.  Bolsward Schip de Burgemeester van Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5816 dossier 

25-04-1895 

Meer van der S.  te Amsterdam,  Schipbreukeling, dat deze eerstgenoemde op 13 juni 1894 ’s namiddags van Groningen 

gekomen, zich bij mij (Burgemeester van Lemsterland Luiking H. (Hendrik) heeft aangemeld om vrije assage naar Amsterdam 
enz. enz. en dat op kosten van de Gemeente overtocht verleend is naar Amsterdam aan Hamel A., Hamel A. C., Meer van der 

W. en  Meer van der S.  aangezien schipbreukelingen hier altijd met bijzondere onderscheidenheid worden behandeld en van het 

nodige voorzien enz. jaar 1895 (14) 

6060 480 
06-07-1820 

Meer van der S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 
meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

8187 493/7, 174 

13-05-1839 

Meer van der S. Amsterdamsche  Veer, jaar 1839 

9921 21 

20-10-1882 

Meer van der S. Bak  Politiebeambte te Veenklooster 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 2-A 

09-03-1824 

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) 

3585 81 
26-06-1834 

Meer van der S. J. 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) 

5672 31 

00-00-1891 

Meer van der S. Simme Obes te Bolsward staat vermeld met zijn Boot de “Burgemeester van Bolsward”op de Staat van 

Behandelde Adressen om vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij 
de provincie Friesland enz. Jaar 1891 (3) hele dossier (7) 

3585 81 

26-06-1834 

Meer van der S. W. 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) 

5672 45 

18-06-1891 

Meer van der S.O.te Bolsward, met zijn schip de “Burgemeester van Bolsward” 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) 

5672 17 

01-10-1889 

Meer van der S.O.te Bolsward, wordt vermeld in de het Register der verleende vrijstellingen, ingevolge artikel 8 van het 

Reglement van Politie op de Waterstaatwerken in onderhoud en beheer bij de Provinvincie betreffende Stoomboten en 

Sleepboten van te grote afmetingen enz. enz. jaar 1889 (8) 

9181 1413 
06-08-1915 

Meer van der Sake,  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) 

6838 7-A bijlage 1  

Mannen 
Crimineellen 

26-03-1824 

Meer van der Siebren G., 8 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) 

9180 42 

07-01-1915 

Meer van der Siebren,  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) 

9180 42 
07-01-1915 

Meer van der Sietse,  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) 

3700 42-A 
03-02-1835 

Meer van der Sijbrig, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

6399 755 

30-08-1815 

Meer van der Sijmon Feikes Sergeant, staat vermeld op een document ondertekend door de Luitenant  Collonel 

Commanderende het 4e Battaillon Landstorm Arr. Sneek (hndtekening onleesbaar) en hij wordt voorgedragen voor de vermelde 

functie enz. jaar 1815 (2)  

9185 1472 

07-11-1917 

Meer van der Sikke, 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 1917 (5) 

5664 3, 2 

20-04-1916 

Meer van der Simme  Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 29 en 38, 2 

16-04-1903 

Meer van der Simme Bolsward Schip de Burg. van Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 162, 7 

27-02-1917 

Meer van der Simme Bolsward Schip de Haan,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 7 

28-02-1918 

Meer van der Simme Bolsward Schip de Haan,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6251 1092 
09-11-1814 

Meer van der Simme Ietes , 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) 

8285 623-18 

22-06-1840 

Meer van der Simme J.---- Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het  betreft haar request strekkende dat haar 

zoon Meer van der Gerben Simmes uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en 2 van 
haar zonen  oud 21 jaar op den 13e april en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft verloren 

enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar, Meer van der 

Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar,  Meer van der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes 10 jaar en Meer 
van der Marijke Simmes 7 jaar, enz.  jaar 1840 (8) 



5664 38 

19-09-1903 

Meer van der Simme Obes Bolsward St. Bootdienst Bolsward op Leeuwarden. ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5673 

 

135 

09-02-1904 

Meer van der Simme Obes Stoombootkapitein te Bolsward varende met de Stoomboot “Burgemeester  Bolsward”  van 

Bolsward op Leeuwarden in een door hem geschreven en ondertekende brief vraagt hij om sneller te mogen varen omdat een 
voetganger nog sneller gaat, en dat zijn familie reeds voor 100 jaar deze vaart bevoer enz. eerst met Trekschepen en daana enz. 

in deze uitvoerige brief staan veel interessante gegevens., verder genoemd Vlas de J. F. , Feitsma L. R., te Wommels 

Ondernemers van de Stoombootdienst Wommels, Sneek, Harlingen Bolsward op Leeuwarden met de Stoomboot 
“Hennaarderadeel” vragen in een door hen geschreven en ondertekende brief hetzelfde als de eerstgenoemde enz.  met verdere 

correspondentie enz. jaar 1904 (11) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Meer van der Simme Obes te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 
Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Meer van der Simme Obis 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) 

8216 1053/4, 35 

15-10-1839 

Meer van der Simme Schipper van Bolsward op Harlingen jaar 1839 

5662 49 en 6 
22-04-1886 

Meer van der Simme te Bolsward met het Schip de Burgemeester van Sneek, jaar 1886 

5662 6 

48= Minuut 
28-04-1887 

Meer van der Simme te Bolsward met het Schip de Burgemeester van Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5663 142, 2 

16-04-1891 

Meer van der Simme te Bolsward met het Schip de Burgemeester van Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891  

5663 3 
66 =Minuut 

18-04-1889 

Meer van der Simme te Bolsward met het Schip de Burgemeester van Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 32 =Minuut 

19-04-1888 

Meer van der Simme te Bolsward met het Schip de Burgemeester van Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 17 + 4 

08-04-1897 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 21 

30-03-1898 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899 

5663 23 

20-04-1899 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899, komt voor in een 

Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 3 
32 =Minuut 

19-04-1888 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 44  en 3 
17-04-1890 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5664 27 

10-05-1900 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 27, 2 
16-04-1914 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 4 

17-04-1913 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 A.2 Bijl.,  6 
27-04-1911 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.3 Bijl., 7 

25-04-1912 

Meer van der Simme te Bolsward op het Schip de Burgemeester van Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

6070 424-19        
 25-05-1821 

Meer van der Simon 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 

Meer van der Simon J.  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 

Meer van der Simon 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) 

8356 328/27- 7             

03-04-1841 

Meer van der Simon nr. 86 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative 

Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de 

Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier 
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Meer van der Sjerp Lieuwes 53 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) 

3699 A-34 

19-02-1834 

 

Meer van der Sjoerd kind van Meer van der Froukje, 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 (9) 

8172 250/10, 211 

06-03-1839 

Meer van der Sjoerd R. Makkum Schipper, jaar 1839 

8360 403/19, 261 

26-04-1841 

Meer van der Sjoerd Reinders Makkum Schipper, jaar 1841 



8211 976/7 

23-09-1839 

Meer van der Sjoukje wordt vermeld op een staat der Mutatien voorgevallen inn het personeel der kindergestichten geduren de 

de maand Juli enz. jaar 1839 (4 

3700 42-A 

03-02-1835 

Meer van der Sjoukje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6) 

6833 11-A 
09-02-1824 

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) 

9725 Deel I   

Blz. 71 

00-00-1874 

Meer van der Sybren,  7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 69 

00-00-1874 

Meer van der Sybren,  Depot  7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 

no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 65 

00-00-1874 

Meer van der Sybren,  Depot 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 

no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2) 

3698 B-46, 8 
07-03-1832 

Meer van der Sytse Jacobs, 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 (3)  

5662 29 

01-04-1885 

Meer van der T. Bolsward Schip de Burg. van Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5666 23 

02-11-1883 

Meer van der T. Bolsward Schip de Burgemeester van Sneek, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883 

5666 Jaar 1883   

akte 23 

Meer van der T. maakt bekend dat hij met de stoomboot “Burgemeester van Sneek” vaart van Bolsward naar Leeuwarden  enz.  

jaar 1883 ( 3) 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Meer van der T. te Bolsward met het Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 29 

01-04-1885 

Meer van der T. te Bolsward met het Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Meer van der T. te Bolsward met het Schip de Burgemeester van Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

8380 833-2 

24-08-1841 
Rauwer- 

       derhem  

Meer van der T. te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand 

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

(3) Gehele provincie (122) 

6254 144 
04-02-1815 

Meer van der Take wegens leverantie koperen trommels Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te 
doene uitgaven van  de Gemeente Oudega enz. Jaar 1815 (3) 

5665 30-12-1880  

akte  39 

Meer van der Tette Aplonius , Beurtschipper te Gorredijk Onderwerp:  een aankondiging van zijn Beurtdienst  met zijn schip 

van Donkerbroek naar Leeuwarden , wat ook in een advertentie  (4 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de 
Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook 

vermeld ,  jaar 1880 (10) 

9180 642 

07-04-1915 

Meer van der Teye, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

5662 23 

00-00-1885 

Meer van der Thomas Bolsward Schip de Burg. van Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

3701 24-D 

nrs 8-14 
08-02-1842 

Meer van der Tijs Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

6082 453 

03-05-1822 

Meer van der Tjalke R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

6047 379 

03-06-1819 

Meer van der Tjalke Reinders  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

8373 678/18 
12-07-1841 

Meer van der Tjeerd ----- Beyerinck M. Rijks Ingenieur  verzoekt  uitbreiding van opzichters voor de toezicht  bij de bouw van 
bruggen  in de weg Leeuwarden Harlingen enz. en stelt voor Meer van der Tjeerd te Leeuwarden reeds eerder opzichter bij de 

architect Rollema en Andringa van Klaas S. aan de Lemmer, enz. enz jaar 1841 (3) 

9181 1413 

06-08-1915 

Meer van der Tjeerd Douwes,  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) 

8359 377-27 

19-04-1841 

Meer van der Tjeerd Pieters ondertekend een brief aan de Gouverneur van Friesland geeft met verontschuldigde eerbied te 

kennen dat hij als Kastelein te Irnsum door het overlijden van Schaap Douwe Luitsens de post van Distribiteur is opengevallen 

en hiju enz. jaar 1841 (3) 

8379 797-12 
14-08-1841 

Meer van der Tjeerd te Leeuwarden, wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  betreffende zijn tijdelijke benoeming tot opzichter met zijn “ salaris” enz. enz. 

jaar 1841 (3) 

9134 1081-17 
18-04-1883 

Meer van der Tjemme Douwes te Molkwerum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) 
(compleet 3) 

6419 310 

11-07-1817 

Meer van der Tjibbe Jans---- Brouwer G. J.,  Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Meer van der Tjibbe Jans die uit hoofde zijne afwezigheid gevolgen van Franschen Dienst 
enz enz. jaar 1817 (1) 

6031 80 

03-02-1818 

Meer van der Tjipke  Lammerts------ Wilhelmij G. Notaris te Bergum, hij verkoopt onroerend goed wegens schulden aan de 

belasting van: de weduwe Hylkes Klaas te Bergum, Schevel Jan Harmens,  te Garijp,  Houten van Rinte Lubberts te Garijp en 
Meer v.d.  Tjpke Harmens te Oostermeer, verder Meer van der Tjipke  Lammerts jaar 1818 ( 2) 



6049 590 

19-08-1819 

Meer van der Tjipke L.  wegens achterstallige grondbelasting wordt een aanvraag gedaan om zijn huis te mogen verkopen  enz. 

enz. jaar 1819 (2) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Meer van der Tjitske Jacobs, 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) 

9126 1043-17 

1879/1880 

Meer van der Tjremme Douwes te Molkewerum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 

dienst jaar 1879 (3) 

8120 244, 
1068/17 

29-10-1838 

Meer van der Tobias Achtkarspelen Schipper, jaar 1838 

6083 608 

24-06-1822 

Meer van der Trijntje Feckes---- Boschma Rintje Jans  , Boer te IJsbrechtum en zijne huisvrouw Meer van der Trijntje Feckes is 

op Dinsdag de 22 Mei 1822 bevallen van een volgeschapen zoon zijnde de 9e zoon uit zijn huwelijk waarvan de oudste en 7 
jongste nog in leven zijn en er geen dochters uit dit huwelijk geboren zijn volgens enz. jaar 1822 (3) 

3698 B-40 

18-02-1832 

Meer van der Trijntje Lolkes,  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 (5) 

8285 623-18 

22-06-1840 

Meer van der Trijntje Simmes---- Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het  betreft haar request strekkende dat 

haar zoon Meer van der Gerben Simmes uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en 2 
van haar zonen  oud 21 jaar op den 13e april en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft 

verloren enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar, Meer 

van der Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar,  Meer van der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes 10 jaar 
en Meer van der Marijke Simmes 7 jaar, enz.  jaar 1840 (8) 

3698 A-15 

08-10-1828 

Meer van der Uiltje Wiebes, 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 

(3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Meer van der Uneke Eetjes 497 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

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

Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-A  

 13e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Meer van der Uneke Eltjes * 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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Meer van der Uneke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6418 248-b 3e bat  
2e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Meer van der Ureke Eltjes 497 is zijn volgnummer bij de 4e 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) 

9190 152 

27-01-1920 

Meer van der W. A. te Leeuwarden . een handgeschreven brief met zijn handtekening,  aanvraag  vergunning voor het dempen 

van een sloot kadastraal bekend onder enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar, met de toestemming en de 

bouwvoorwaarden jaar 1920 (13) 

9725 Deel 2 

19-06-1877 

Meer van der W. B Harlingen Schip de Willem 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) 

5666 6 
08-09-1892 

Meer van der W. G. Grouw  Verkoop stoomboot de Grouw , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1892 

5666 6 

08-09-1892 

Meer van der W. G. Grouw Ontbinding Grouwster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1892 

9725 Deel 2 
04-05-1881 

Meer van der W. Harlingen Kapitein op de Marguerite Louise Regine komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register 
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of 

Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881 (2) 

9725 Deel 2 
03-08-1881 

Meer van der W. Harlingen Kapitein op de Marguerite Louise Regine 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 

10-09-1881 

Meer van der W. Harlingen Kapitein op de Marguerite Louise Regine 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 

16-09-1881 

Meer van der W. Harlingen Kapitein op de Marguerite Louise Regine 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 

10-03-1882 

Meer van der W. Harlingen Kapitein op de Marguerite Louise Regine 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ooststel- 
      lingwerf 

Meer van der W. O. te Ureterp staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 

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

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

8285 615-2, 33,2 

19-06-1840 

Meer van der W. O. te Ureterp 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) 



8386 949/27 

20-09-1841 

Meer van der W. O. te Ureterp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid 

en soort. Jaar 1841 (3) 

5816 dossier 
25-04-1895 

Meer van der W. te Amsterdam,  Schipbreukeling, dat deze eerstgenoemde op 13 juni 1894 ’s namiddags van Groningen 
gekomen, zich bij mij (Burgemeester van Lemsterland Luiking H. (Hendrik) heeft aangemeld om vrije assage naar Amsterdam 

enz. enz. en dat op kosten van de Gemeente overtocht verleend is naar Amsterdam aan Hamel A., Hamel A. C., Meer van der 

W. en  Meer van der S.  aangezien schipbreukelingen hier altijd met bijzondere onderscheidenheid worden behandeld en van het 
nodige voorzien enz. jaar 1895 (14) 

9191 1325 

27-10-1920 

Meer van der W. te Buitenpost  Onderwerp; verveening te Drogeham jaar 1920 (4) 

8257 74/14 
19-24 

21-01-1840 

Meer van der Wiebren Jans hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is 
gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de 

Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, 

Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

6251 1092 

09-11-1814 

Meer van der Wijbren Simmes, 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) 

9186 10 
03-01-1918 

Meer van der Wijbren, 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) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Meer van der Wijtze, 219 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) 

9186 146 
06-02-1918 

Meer van der Wijze, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 

9134 1081-9 
11-05-1883 

Meer van der Willem Gerrits Gemeente Architect te Dokkum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 
1883 (1) (compleet 3) 

9126 1043-9 

1879/1880 

Meer van der Willem Gerrits Gemeentearchitect te Dokkum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de 

personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9725 Deel I   
Blz. 17 

00-00-1865 

Meer van der Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 21 
00-00-1866 

Meer van der Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 11 
00-00-1864 

Meer van der Willem, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1864 (2) 

6864 7-B 

03-01-1825 

Meer van der wonende in de Oosterstraat te Leeuwarden in 1825 een handgeschreven brief aan Dijkman Jan de weduwe en  

Dekker Jan Doudes  Armvoogd tot Ameland en gaat over Hekker(n?) Anke Klazes, zij is meerdere jaren gedetineerd geweest te 
Leeuwarden wordt ook genoemd  Kouman Smeding P.  enz. jaar 1825 (7) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Meer van der Wouter 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) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Meer van der Wouter, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  

ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 

guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6285 1247- 143 

18-12-1817 

Meer van der Wytze OedzesH. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den 

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

6869 02-03-1825 

1-A 

Meer van der Ybele---- Limburg Stirum van Albert Dirk in hoedanigheid van bewaarder der Hypotheken  en Ontvanger der 

registratie canton Sneek, gezien het proces verbaal door den heer Verificateur Slotendijk Beekkerk van Simon betreffende 
Caroles(lus) Jelle Pieters, Caroles Jelle Jelles  en Meer van der Ybele Meintes alle wonende te IJlst ieder een geldboete van 

zestig guldens en in de kosten van vijf en twintig guldens enz. enz. wegens beledigingen aan de Deurwaarder der directe 

belastingen te IJlst gedaan enz. jaar 1825 (16) 

8285 623-18 
22-06-1840 

Meer van der Ymkje Simmes---- Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het  betreft haar request strekkende dat 
haar zoon Meer van der Gerben Simmes uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en 2 

van haar zonen  oud 21 jaar op den 13e april en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft 

verloren enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar, Meer 
van der Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar,  Meer van der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes 10 jaar 

en Meer van der Marijke Simmes 7 jaar, enz.  jaar 1840 (8) 

8190 565/9, 264 
01-06-1839 

Meer van der Ysbrand Harlingen Zeevarende, jaar 1839 

8191 586/2, 264 

08-06-1839 

Meer van der Ysbrand Harlingen Zeevarende, jaar 1839 

8223 
   

1207/13 
26-11-1839 

Meer van der, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe 
belastingen en Accijnsen te Gorredijk Tzum, Jongh, Houtsma, van der Meer, Heidanus, Schelfsma, Meyer, Steringa, 

Wygersma, Houtsma, Hoornstra, Buisma, Itteme en van Geffen, 

8364 499-13 
22-05-1841 

Meer,  S. R. van der, Schipper, Procesverbaal, onderwerp, een aanvaring en de kosten daaruit aan de brug te Kiestrazijl, wordt 
ook in genoemd  de Sluis Brugwachter T. S. Bramsma, Gratema, 22-05-1841 (5) 



6833 38-D deel 2 

Blz. 13 

06-02-1824 

Meerburg Snarenberg J. te Aagtekerke, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in 

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 

06-02-1824 

Meerburg Snarenberg J. te Rithem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6683 2 deel 2 

Blz. 12 

04-01-1819 

Meerburg Snarenberg J. te Vrouwen Polder 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. 11 

22-01-1818 

Meerburg Snarenberg J. te Vrouwenpolder Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in 

een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 16 

22-01-1818 

Meerburg Snarenberg J. te Vrouwepolder Predikant Classis van Middelburg 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) 

6630  1017B blz. 9 

22-08-1814 

Meerdink Dirk 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. 9 
22-08-1814 

Meerdink Dirk 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  
03-11-1879 

Meerendonk W. F. Kapitein op de Vrijheid 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) 

6097 749 
12-08-1823    

Meerens J. C.  thans ontvanger van de Lemmer  wordt benoemd enz. jaar 1823 (3) 

6671 54 blz. 17 

22-01-1818 

Meerens L. te Woudenberg Predikant Classis van Amersfoort wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en 

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

6671 54 deel 2 

blz. 13 

22-01-1818 

Meerens L. te Woudenberg Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document 

dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 

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

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

6683 2 deel 2 
Blz. 14 

04-01-1819 

Meerens L. te Woudenberg 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) 

5986 249 

05-04-1814 

Meers P. D. te Katwijk staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. genaamd: Staat 

van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en Geëmployeerden 
waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11) 

6278 195-5 

20-02-1817 

Meersma Bonne, Waagmeester 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) 

9183 1055 

04-07-1916 

Meersma Frouke, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9189 716 

20-06-1919 

Meersma H. . als Veldwachter van Jubbega naar  Oudeschoot, jaar 1919 (1)  

9188 461-a 

15-04-1919 

Meersma H. Jubbega Schurega Veldwachter te Jubbega Schurega/ Oudeschoot , jaar 1919 (2) 

9414 221 

12-05-1921 

Meersma H. 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) 

9414 158, 159                     

18-01-1921  

Meersma H., te Oudeschoot ,  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) 

9181 1657 
18-09-1915 

Meersma Hendrik , agent van Politie te Amsterdam, hij is vermeld op een staat van voordracht tot benoeming van een 
veldwachter voor Schoterland met persoonsgegevens, en hij is ook uitgekozen en aangesteld. enz. jaar 1915 (5) 

9182 285/31 

07-02-1916 

Meersma Hendrik Jubbega Schurega Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6838 7-A bijlage 1  
Mannen Huis  

van Arrest 

26-03-1824 

Meerstra Alle D., 84 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

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

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



3622 A-10, 2 

blz. 2 

register 9170 

15-03-1873 

Meerstra Anna Wietzes en kinderen, 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-9  

blz. 2 

24-03-1868 

Meerstra Anna Wietzes en kinderen, 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) 

3622 A-10, 1 

blz. 2 

register 9168       
22-02-1873 

Meerstra Anna Wietzes en kinderen, 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) 

9725 Deel I   

Blz. 7 
00-00-1863 

Meerstra Harke, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 
kolommen info. jaar 1863 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 15 
00-00-1865 

Meerstra Harke, 8e 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 1865 (2) 

3622 A-10, 1 

blz. 7 

register 9168 
22-02-1873 

Meerstra P. W.---- Hulshoff Dieuwke Rinderts weduwe van, 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) 

3622 A-10, 2 
blz. 7 

register 9170 

15-03-1873 

Meerstra P. W.---- Hulshoff Dieuwke Rinderts weduwe van, 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 

Meerstra P. W.---- Hulshoff Dieuwke Rinderts weduwe van, 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) 

9180 42 
07-01-1915 

Meerstra Rindert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2) 

9187 1475 

05-10-1918 

Meerstra Rindert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6838 7-A bijlage 1  

Mannen  

Huis Arrest 

26-03-1824 

Meerstra Sybe A., 85 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 3 
17-09-1839 

Meerstra W. P. te Twijzel, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Meerstra Wiebe Jarigs 598 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 

Meerstra Wijbe Jarigs 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland 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) 

5984 119 

14-02-1814 

Meerstraten Frans (ook Merstraten) gewezen procureur en officier te Heerenveen, trefwoorden: van zijn post beroofd ziende,  

omdat hij niet in Holland geboren was maar een geboren Brabander is, en hij reeds op 29 november het door hem bewoonde 
huis heeft verlaten, dit in o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening enz. enz. jaar 1814 (8) 

6623 41 

07-08-1813 

Meert v.d. Gertje Jans, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hemelumer 
Oldephaert 

       en 

Noordwolde 

Meert v.d. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en 

Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen 

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

6655  398 blz. 1 

29-08-1816 

Meerten van H. predikant te Gouda hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben 

goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Cox ….? Beroepen naar Rotterdam enz.  jaar 1816 (4) 

6683 2 deel 1 

Blz. 2 

04-01-1819 

Meerten van H. Predikant te Gouda tot Secundus 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 

Meerten van 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. 9 

22-01-1818 

Meerten van H. te Gouda Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. 

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

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

6671 54 deel 2 blz. 2 
22-01-1818 

Meerten van 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 2 

16-01-1822 

Meerten van 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 

Meerten van 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) 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Meerten van 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. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 
classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 2 
06-02-1824 

Meerten van 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 

Meerten van 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 

Meerten van 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 

Meerten van 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. 9 

04-01-1819 

Meerten van J. B. (Mr. ) te Gorinchem 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) 

6683 2 deel 1 
Blz. 7 

04-01-1819 

Meerten van J. B. (Mr.) Ouderling te Gorinchem tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord 
de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de 

onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, 
bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Meerten van J. C. te Gorinchem Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken 

der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat 
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 

blz. 9 

22-01-1818 

Meerten van J. C. te Gorinchem Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Ouderling wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

5675 78 

11-09-1918 

Meertens L.  Schipper op de “Voorwaarts” verzoekt in een handgeschreven brief  en door hem ondertekende brief om een 

vergunning om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz.enz. jaar 1912 (2) 

5666 6 
23-06-1898 

Meery Hans Nieuwe  stoombootdienst Emden- Schiermonnikoog- Borkum  met het Schip de Lachs met een dienstregeling 
boekje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken 

betreffende deze publicaties jaar 1898 Dossier (22) 

6046 357 
24-05-1819 

Mees & Moll ---- 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) 

8376 728/21 

26-07-1841 

Mees C. L. in Belgie geboren Onderwerp; Onderstaand Armvoogden Nieuwe Schoot aan vreemde arbeiders enz. enz. jaar 1841 

(5) 

5711 48 

29-03-1899 

Mees en Zoonen R. 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) 

7973 227, 69/16 

20-01-1837 

Mees Hendrik Hendriks Schipper op de Vrouw Annegina, jaar 1837 

8093 565/6 

11-07-1838 

Mees Johannes Geb. Oud Vossemeer, laatst gewoond hebbende te Leiden. Kanonnier18-9-1836 Overleden te Semarang,  (3) 

totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Mees P. (Petrus) te Colham, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6671 54 blz. 19 

22-01-1818 

Mees P. (Petrus) te Langezwaag Predikant Classis Heerenveen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en 
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 

1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2 

blz. 15 
22-01-1818 

Mees P. (Petrus) te Langezwaag Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6833 38-D deel 1 
Blz. 9 

06-02-1824 

Mees P. (Petrus) te Langezwaag, 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. 17 

06-02-1824 

Mees P. (Petrus) te Langezwaag, 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. 

17 

16-01-1822 

Mees P. (Petrus) te Langezwaag, 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) 

6028 829 
20-11-1817 

Meesenbroek Jan Kapitein gevoerd hebbende het schip de Goede Hoop en op den reijs van Reiga naar Schiedam gedisteneerd 
met Rogge en Garst beladen op den 22e augustus dezes jaars op den gronden van Ameland is komen te stranden alsmede 

kapitein Bakker Hindrik B.  gevoerd hebbende het Kofschip genaamd de Frederik Herman en op de reis van Koningsbergen 

naar Rotterdam gedisteneerd beladen met Rogge en op de 22 augustus dezes jaar op die gronden van Ameland is komen te 
stranden enz. betreft de geborgen goederen en tuigage wat geweigerd is enz. jaar 1817 (2) 

6293 175 

01-03-1819 

Meesenbroek Jan,  de Gemeente Lemsterland betaald uit aan voornoemde voor surveillance over der middel enz. enz. jaar 1819 

(4) 

6025 566 en567 
25-08-1817 

Meesenbroek---- Mezenbroek Jan (ook Meesenbroek) Kapitein op het Kofschip de Goede Hoop komende van Riga en 
gedestineerd naar Schiedam geladen met gerst en rogge bmeand gestrand bij Ameland met zeven man welke geborgen zijn  

alsmede een gedeelte van de lading enz. jaar 1817 (7) 

6668 380 blz. 3 

04-10- 1817 

Meester A. T. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en 
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. 

jaar 1817 (5) dossier (8) 

6273 803-3 
17-09-1816 

Meester Aaije Tiemens 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.  

kolommen 

11-09-1815 

Meester Age Tijmens 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) 

6643  753, 6e blz.  

kolommen 

11-09-1815 

Meester Albert Tiemens staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude 

Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. 

jaar 1815 (5) dossier (9) 

8358 360/23 
00-00-1841 

Meester Albert Tiemens Turfmaker te Langezeaag, dossier  met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (7) 

6273 803-7 

17-09-1816 

Meester Albert Tymens Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 

jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

9180 264 

06-02-1915 

Meester Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9184 276 

05-03-1917 

Meester Albert, 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

Meester Arend, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9182 441 

08-03-1916 

Meester Auke,  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) 



8257  69/20, 2 

nr. 148 

20-01-1840 

Meester Boldewijn 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) 

9182 441 

08-03-1916 

Meester G. in leven gehuwd met Buwalda Gijske,  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) 

6072 564 
13-07-1821 

Meester G. K. Ontvanger der Directe Belastingen te Marrum er  bestaan bij de Gouverneur van Vriesland geene bedenkingen 
tegen het toestaan van een verlof van 6 a 7 dagen enz. jaar 1821 (1) 

6401 

 

859-1+9 

10-10-1815 

Meester G. K. 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 Staf  
Officieren voor  de  het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2) Dossier 

(15) 

6086 845 
11-09-1822 

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

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

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

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

5996 151-a   

1e rij namen 
20-02-1815 

Meester Gerrit Koenraads hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

9182 243 

01-02-1916 

Meester Hendrik te Tijnje 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) 

9187 1114 
07-08-1918 

Meester Jacob, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8257  69/20, 3 

nummer 62 
20-01-1840 

Meester Jakob 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6v 

12-08-1839 

Meester Jan Alberts hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 

18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13) 

8358 360/23 

00-00-1841 

Meester Jan Alberts Turfmaker te Langezwaag, dossier  met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (7) 

8257  69/20, 2 

nr. 116 
20-01-1840 

Meester Jan Boldewijns te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 1 
nr. 112 

20-01-1840 

Meester Jan 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) 

6273 803-2 

17-09-1816 

Meester Jan Jacobs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 

jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. enz. jaar 1816 (9) 

6643  753, 1e blz.  

kolommen 
11-09-1815 

Meester Jan Jacobs 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) 

9187 1114 

07-08-1918 

Meester Jan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8280 517-11,  
34-36 

19-05-1840 

Meester K. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten 

van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met 
ca. 1000 namen (69) 

9187 1341 

06-09-1918 

Meester Koop, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8257  69/20, 2 

nr. 115 

20-01-1840 

Meester Kornelis Paulus te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 

onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

9184 276 

05-03-1917 

Meester Lammert, 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) 

7977 

 

152-11 

11-02-1837 

Meester Luite Jacobs te Gorredijk wordt vermeld op een staat van requesten  om geheele of gedeeltelijke vrijdom van den 

accijns op de Turf met vermelding van de hoeveelheid voor zijn Blaauwverwerij enz. jaar 1837 (4) 

3583 20 en 21 

28-09-1871 

Meester P. Amsterdam  wordt vermeld op een document  Staat houdende opgavevan de verleende vergunningen  tot het 

aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz. jaar 1871 (7) 

9465 Deel 1, 16 
09-08-1867 

Meester P. te Amsterdam een Stoombootdienst  van Hindelopen  op Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 
van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten  met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1867 (6) 

8257  69/20, 2 

nr.  130 
20-01-1840 

Meester Pater 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) 



8257  69/20, 2 

nr. 152 

20-01-1840 

Meester Paulus Klazes te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 

onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 

kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6286 50 / 49 

18-12-1817 

Meester R. Jacobs---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige 

algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van 

Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de 
vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809    , 

voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen     jaar 1817 (33) 

6626 439 

26-03-1814 

Meester R. Jakobs---- Jong de C. C. sr. Schout van de Gemeente Tjallebert Ondertekend een brief betreffende  de kopij brief = 

aanwezig van de te overleggen de Floreenpligtigen ingezetenen van het voormalige district  Aengwirden enz. in de kerk 
bijeengekomen en Na ter presentatie van den Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan verder de Kerkvoogden van Tjallebert en 

Gersloot en voorts de personen van Brouwer Wijtse Tjeerds , Vries de Jouke Geelen,  uit het midden der vergadering 
gecommitteerd deze brief is ondertekend (in Copy) door Eekma K., Niks Berend Jakobs, Vries de Jouke Geelen, Meester R. 

Jakobs, Kool W. B. en Barbier C.  jaar 1814 (7) 

8257  69/20, 2 

nummer 90 
20-01-1840 

Meester Roelof Klazes de weduwe te Tjalleberd 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) 

9180 818 

05-05-1915 

Meester Roelof,  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) 

6668 380 blz. 5 

04-10- 1817 

Meester S. 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) 

6872 02-04-1825 

2-Bbis en 3-B 

Meester Sieds Gerrits---- Gerrits Sieds (Meester) Onderwijzer in het dorp Ballum, een verzoekschrift vor subsidie van f. 100 

voor het tractement van voornoemde enz. jaar 1825 (5) 

6294 358 
10-05-1819 

Meester Sieds Gerritsz,---- Vries de Douwe Gerrits en Meester Sieds Gerritsz, en Glazener Andries , Onderwijzers te Ameland 
schrijven en ondertekenen een brief  aan de Gouveneur van Vriesland Onderwerp: dat hun tractementen wel zeer gering zijn 

gesteld en over het algemeen het Onderwijzersbestaan op Ameland  te zeer bekrompen is enz. enz. jaar 1819 (2) 

6273 803-6 
17-09-1816 

Meester Sybren Jacobs  Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de 
jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753, 5e blz.  

kolommen 

11-09-1815 

Meester Sybren Jacobs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude 

Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. 

jaar 1815 (5) dossier (9) 

8257  69/20, 3 

nummer 57 

20-01-1840 

Meester Thijmen A. 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) 

9185 1612 
05-12-1917 

Meester Trijntje Berends, 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 1917 

(5) 

9181 1645 
03-09-1915 

Meester Trijntje,  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) 

9191 1487 

06-12-1920 

Meesters G. Vlagtwedde Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5) 

6401 
 

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

Meesters J. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  
Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het 

Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie 

District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

5672 148 

24-03-1898 

Meesters J.----Boeles B.  en Boeles J. Beurtschippers te Steenwijk wier verzoek  in een handgeschreven door hen ondertekende 

brief (2 stuks) om een Petroleummotervaatuig de rivier de Linde te mogen bevaren is afgewezen door enz. enz.  maar zij 

verzoeen nu om het schip met paarden en menschenkracht te mogen enz. ook een handgeschreven brief en ondertekend door 
Meesters J.  met hetzelfde verzoek, ook genoemd Tromp Meesters H & S Fa.  jaar 1898 dossier (11)             

9185 1612 

05-12-1917 

Meesters Johannes, 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) 

9181 1751 
06-10-1915 

Meesters Sytze,  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) 

8375 708-5_22 

20-07-1841 

Meesters Th. te Arnhem staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend 

namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan 

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

8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Meesters Th. ter Arnhem 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) 

9465 Deel 2, 97 

13-02-1858 

Meestringa Eelke Pieters te Sneek , Beurt en Veerdienst van Sneek 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 1858 (8).   

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Meesttre M. 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) 

5673 

 

133 

09-05-1904 

Meet O.M.?  ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende 

brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart 
brengen van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat 



met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie 

daarover  ook diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te Gorredijk  dat hij heeft gehoord van de aanvraag der 

vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk,  Fenenga G. G.,ook een 

aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de 
directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , 

de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te Wijnjeterp  in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek 

De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. 
Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  

Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J.,  Witvoet J., Weperen van S. 

Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  tevens het complete  Friesch Weekblad van 12 Maart 1904  jaar 1904 (21) 

8308 2086-11 

01-11-1840 

Meet v.d. Dooitze D. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier 

(5) 

6056 157 + b 

03-03-1820 

Meeter  P. A.  schoolmeester te Huizum  de schoolkinderen van hem hebben geheel vrijwillig bijeengebracht  fl. 12 verder 

wordt er over fl. 966.5.- gesproken  bijeengebracht voor de  jongste overstroming enz. enz. jaar 1820 (4) 

8351 204/13 

00-00-1841 

Meeter A.  Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( 

dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Meeter A. Pz. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 

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

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

(4) Gehele provincie (122) 

6034 398 

30-05-1818 

Meeter A. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6633 1376 

24-10-1814 

Meeter A.---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides 

Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en 
verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap 

daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem 

werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 
pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, 

Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en 

de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, 
Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, 

Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma 

Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , 
Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31) 

6849 26-D 

21-07-1824 

Meeter Andries Heel en Vredmeester te Arum, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; Kon. Ned. Loterij, 

jaar 1824 (4) 

6378 1 
07-12-1813 

Meeter E. A  ---- Tjepkema P. A. O.? Maire van Oostermeer verzoekt ontslag omdat hij vind dat hij op zijn post is gehoond door 
het schuim des volks en dat dat de wijste en yverigste vrienden van het doorluchtige huis van Oranje  zig hebben onttrokken aan 

deze opstand  enz. enz.  en de aanleggers die hier bedoeld worden zijn: Bosma Jan Tietes, Wijngaarden Gerben Klazes, 

Bonnema Alle Wolters, Beyma Teye Eltes, Cramer Cornelis Piers en Werf van der Klaas Johannes en de boden welke het 
hebben rondgezegd  zijn Meeter E. A en Vries de Gerben Roels enz. jaar 1813 (2) 

5665 13-12-1880  

akte   
51 t/m 58 

Meeter P.  Cargadoor, Convooilooper, Expediteur en Assurantiebezorger , Kromme Waal bij de Kraansluis No. 14, te 

Amsterdam Hoofdkantoor der Zuiderzee Stoomboot-Maatschappij, Factorij der Drentsche  Stoomboot-Maatschappij, Factorij 
der  Stoomboot Deventer Packet enz. met vermelding van diverse diensten  aanwezig, een aantal folders, advertentie’s en een 

aanplakbiljet , Handgeschreven brieven met zijn handtekening, ook een Wagendienst tusschen Hindelopen en Workum ,  

Kantoren en Agenten zijn gevestigd te Amsterdam aan het Hoofdkantoor en bij Sier J. J. te Enkhuizen en Alberts J. te 
Hindelopen en Wijnalda L. te Harlingen ,   jaar 1880 (9) 

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Meeter P. A. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 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) 

3585 16 

13-02-1864 

Meeter P. te Amsterdam---- Keiser van Bulderen J. en Hagendoorn A. H. te Amsterdam  met de Stoombootdienst tot vervoer 

van reizigers en vee tusschen Amsterdam en Harlingen hun verzoek dat worden overgeschreven hun concessie ten name van de 
Zuiderzee Stoomboot Maatschappij enz. ook genoemd de heer Meeter P. te Amsterdam tot narigt een dossier jaar 1864 (6) 

3598 Map 26 

00-00-1867 

Meeter Pieter te Amsterdam, Stukken betreffende het verzoek van voornoemde om concessie voor een stoombootdienst 

tusschen Hindelopen en Sneek en Harlingen en Leeuwarden, aanwezig drie reglementenboekjes in kleur  met  een afbeelding 

van 2 verschillende schepen  enz.  verder genoemd  Buma Age Boekhouder en Brouwer W. Ondernemer enz.jaar 1867 (104) 

8308 1062-10 

27-10-1840 

Meeter T. A.  hij ondertekend een brief  dat hij in den loop der voorgaande week aangegeven heeft als sollicitant voor de 

vacante post van Secretaris bij de Gemeente Tjerkwerd enz. jaar 1840 (4) 

8300  922/15 

16-09-1840 

Meeter,  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) 

8382 853/11 
30-08-1841 

Meeters T. A. onderwijzer te Huizum , een dispositie jaar 1841  (1) 

6027 761 

28-10-1817 

Meeth C.---- Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur  aan  Tidden van J.  voor geleverde kaarsen en Alma H. W. voor  

geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf,  Wiarda C.  voor  geleverde schrijfbehoeften, Brouwer J. W.  voor 
Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D.  voor leverantie van arbeidslonen , , 

Swalve H. B.  voor geleverde Laken en Linnen,  Scheltinga van Heemstra  C.  voor reis en verblijfkosten, Proost J. voor 

druklonen  en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2) 

6035 436 
12-06-1818 

Meeth C. hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1) 



6031 135 

24-02-1818 

Meeth C. Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie met de te ontvangen 

bedragen, zegel en leges geld 24-02-1818 (1) 

6042 38 

18-01-1819 

Meeth C. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  Ordonnancie enz. met 

het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6045 285-b 
26-04-1819 

Meeth C. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met 
het bedrag, de leges en zegelgelden 26-04-1819 (1) 

6046 364 

26-05-1819 

Meeth C. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met 

het bedrag, de leges en zegelgelden 26-05-1819 (1) 

6034 365 
18-05-1818 

Meeth C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. 18-05-1818 (1) 

6051 718 

06-10-1819 

Meeth C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. 06-10-1819 (1) 

6052 861 
29-11-1819 

Meeth C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. 29-11-1819 (1) 

6055 150 

29-02-1820 

Meeth C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6058 386 

29-05-1820 

Meeth C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 

Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Meeth C. hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste 

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

6063 767 

31-10-1820 

Meeth C. onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6038 690 

16-09-1818 

Meeth C. Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1) 

6006 1001 

27-12-1815 

Meeth C. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst der verschuldigde Leges op 

de Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de betaalrol enz. jaar 1815 (2) 

5985 191 

16-03-1814 

Meeth C. van beroep Klerk----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in de 

functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het 
bureau enz. jaar 1814 (3) 

6014 483 

27-07-1816 

Meeth C. voor Bindlonen en Leverantien, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het 

bedrag  enz. 27-07-1816 (1) 

6070 414 
22-05-1821 

Meeth C. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 
Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals 

voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1) 

6066 
 

56 
23-01-1821 

Meeth C. wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 13e 
Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen  met vermelding van het bedrag enz.  jaar 1821 (1) 

6855 05-10-1824 

14-A 

Meeth Coenraad Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 

1824 (2) 

6872 31-03-1825 
16-A 

Meeth Coenraad staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en 
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4) 

6872 01-04-1825 

19-A 

Meeth Coenraad 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) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Meeth Gerrit 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 

Meeth Gerrit te Achtkarspelen 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) 

6872 31-03-1825 
16-A 

Meeth Heere staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes 
enz. enz. jaar 1825 (4) 

6855 14-A 

05-10-1824 

Meeth Heero 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 

Meeth Heero 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Meeth Hero, 316 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) 

5985 191 
16-03-1814 

Meeth J. van beroep Klerk----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in de 
functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het 

bureau enz. jaar 1814 (3) 

6872 01-04-1825 
19-A 

Meeth Johannes Cz. 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) 

6855 14-A 
05-10-1824 

Meeth Johannes Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 
1824 (2) 

6872 31-03-1825 

16-A 

Meeth Johannes staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en 

jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Meeth Johannes, 208 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) 



6060 480 

06-07-1820 

Meetsma A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6082 453 

03-05-1822 

Meetsma A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6254 140-A blz.39 
17-01-1815 

Meetsma A. , uit een Kamer in de Schoolstraat,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der 
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier 

(34) jaar 1815. 

6070 424-18         
 25-05-1821 

Meetsma 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Meetsma A. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6254 188-5 

23-02-1815 

Meetsma F. S. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de 

Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter 
tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

6089 1194 blz. 29     

23-12-1822 

Meetsma Tjidsger Sybes te Beets Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100  1215-29 
29-11-1823 

Meetsma Tjidsger Sybes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Beets in 1823 die dat ook in 
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

6078 95-32 

25-01-1822 

Meetsma Tjidsges Sybes  te Beets,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1822 (4) 

6026 621 
09-09-1817 

Meetz C.  Hij staat in een lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz.,  jaar 1817 (2) 

6671 54 deel 2 

blz. 12 
22-01-1818 

Meeuse C. op de Hoek Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der 

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

6671 54 blz. 16 

22-01-1818 

Meeuse C. op den Hoek Predikant Classis van IJzendijke wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 

met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 

(5) dossier (24) 

6683 2 deel 2 
Blz. 13 

04-01-1819 

Meeuse C. Op den Hoek wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

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

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Meeuse C. op den Hoek, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot 
classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 14 
06-02-1824 

Meeuse C. op den Hoek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 
14 

16-01-1822 

Meeuse C. Op den Hoek, 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) 

6381 199-A 

26-03-1814 

Meeuw Iege Jacobs, 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) 

6385 85-A 

21-07-1814 

Meeuw Sege Jacobs getrokken hebbende het nummer 149 en bij de eerste oproeping  zich buiten ’s Lands  zich bevindend heeft 

zig heden aangemeld en enz. enz. jaar 1814 (1) 

5995 37 
14-01-1815 

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

is. Jaar 1815  (12) 

6424 584 

02-12-1817 

Meeuwes D. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Hindelopen Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

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

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

6709 36 deel 1 
blz. 10 

16-01-1822 

Meeuwse C. aan den Hoek, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 8 

06-02-1824 

Meeuwse C. te Nieuwvliet, 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 

6397 694 

29-07-1815 

Meezen Wachtmeester van de Art. trein bij de 8e Comp. Kavalerie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij 

wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire 

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



6396 628 

28-06-1815 

Meffert H. Gepensioneerd Sergeant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij zich gedrongen vinde om 

aan Uwe Exellentie enz. dat het Gerecht der Stad Dockum hem op eene ongehoorde Contributie wegens de Schutterij heeft 

gesteld maar dat hij als enz. jaar 1815 (1) 

6421 398 + 421 
30-08-1817 

Meffert Herman---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te Dokkum  
en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor zoverre 

zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en zij 

meer dan 60 jaren ouderdom haar leven  en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e  Gleistra J. A.  dat hij drie 
gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes  Molenaar en Wind  Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van 

Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en 

arm 3e  Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en 
Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is 

overleden  22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8) 

6063 700 
11-10-1820 

Meffert Hermann  hij is overleden en ingeschreven in het  Register van de Militaire pensioenen  met als inschrijvingsnummer 
211 ten bedrage van fl. 130.= enz. jaar 1820  (1) 

5995 37 

14-01-1815 

Megen, 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) 

8308 1087-10 

03-11-1840 

Megers M. G. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   

Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3) 

3663 87 t/m 165 

23-08-1848 

Mehlen O. Commandeur van het schip  Dirkje Adama (ca. 100) 

3663 22-27 

25-03-1844 

Mehlen O. Commandeur van het schip  Dirkje Adama een verzoek jaar 1844 (8) 

3663 28 t/m 49 

1844, 1845 

Mehlen O. Commandeur van het schip  Dirkje Adama uit Groenland te Harlingen vorige maand teruggekomen  en verzoeke te 

bevorderen dat de premie van f. 8000 enz. jaar 1844, 1845 (28) 

3663 50 t/m 61 

1845 t/m 1847 

Mehlen O. Commandeur van het schip  Dirkje Adama uit Groenland te Harlingen vorige maand teruggekomen  en verzoeke te 

bevorderen dat de premie voor de uitrusting op gewone wijze wordt betaald. jaar 1845, 1846, 1847 (16) 

3663 62 t/m 74 

1847 t/m 1848 

Mehlen O. Commandeur van het schip  Dirkje Adama uit Groenland te Harlingen vorige maand teruggekomen  en verzoeke te 

bevorderen dat de premie voor de uitrusting op gewone wijze wordt betaald. jaar 1847 – 1848 (17) 

3663 75 t/m 79 

1848 

Mehlen O. Commandeur van het schip  Dirkje Adama uit Groenland te Harlingen betreft ingezonden verklaringen  jaar 1848 (5) 

3663 83 t/m 85 

1847 t/m 1848 

Mehlen O. Commandeur van het schip  Dirkje Adama uit Groenland te Harlingen in de lopende  maand teruggekomen  en 

verzoeke te bevorderen dat de 2e helft vsan de remie   op gewone wijze wordt betaald. jaar 1848 (5) 

3663 5 en 6 

20-05-1842 

Mehlen Otto  Commandeur van het schip  Dirkje Adama ontvangt f. 2000 ter voldoending van de eerste helft voor enz. 

onderwerp: de walvis en robben vangst jaar 1842  (2) 

3662 191, 192 

26-08-1841 

Mehlen Otto hij is Commandeurvan het schip Dirkje Adama   in de maand juli teruggekomen  enz. jaar 1841 (3)  

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Mei  v.d. A. L. te Berlikum 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Mei  van der J. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6100 1215-2 
29-11-1823 

Mei (Meij) van der Foppe Jans ,  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) 

6100 1215-2 

29-11-1823 

Mei (Meij) van der Jan Janzen,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Marrum in 1823 die dat ook in 

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

6042 
 

48  
21-01-1819 

Mei (Meij)van der Cornelis Tjeerds, gecommitteerde Wagenaar en Blom Jan Romkes gecommitteerde Berger van den dorpe 
Hitlum geven met behoorlijk respect te kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat het 

schip van Clarck John Kapitein op een Brikschip van Antwerpen naar Hull gedestineerd geladen met Weit, Bonen en 

Klaverzaad is Gestrand  op Ameland enz. jaar 1819 (3) 

6070 424-19        

 25-05-1821 

Mei v..d J. 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) 

6838 7-A bijlage 1  
Vrouwen 

Crimineellen 

26-03-1824 

Mei v.d. Aafke L., 211 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

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

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

6838 7-A bijlage 2  

Vrouwen  
Huis Justitie 

26-03-1824 

Mei v.d. Aafke, 9 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

5666 1 

30-03-1893 

Mei v.d. F. Cafehouder een aanlegplaats bij zijn cafe  van het Schip de Dokkumer Nieuwezijlen, Dossier met Advertenties en 

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

3622 A-3 

blz. 3 
05-01-1848 

Mei v.d. Feddrik Johannes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie 

en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  
blz. 3 

31-12-1852 

Mei v.d. Feddrik Johannes, 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-3 

blz. 7 

05-01-1848 

Mei v.d. Feddrik Taekes, 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. 7 

31-12-1852 

Mei v.d. Feddrik Taekes, 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) 

6070 424-19         

25-05-1821 

Mei v.d. Gosse 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) 

9921 38 

20-10-1882 

Mei v.d. H. T. ,  Politiedienaar te Holwerd 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) 

6838 7-A bijlage 2  
Mannen Huis 

Van Justitie 

26-03-1824 

Mei v.d. Hend’k J., 90 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 

verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1  
Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Mei v.d. Hendrik S., 74 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

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

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

6070 424-19         

25-05-1821 

Mei v.d. J. 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) 

5666  Jaar 1893 

akte 1 

Mei v.d. J.---- Jansma R. en Eizenga van D. ondernemers van eene Stoombootdienstmet de stoomboot “ Dokkumer 

Nieuwezijlen”  een dienst uitvoeren tussen  Koll. Oudzijl Dockumer Nieuwezijlen , Dockum, Leeuwarden en  Dockumer 

Nieuwezijlen, Dokkum naar Groningen  vermeld op een  gedrukte poster  met vertrektijden en tarieven  in Dokkum is de 
ligplaats bij Mei v.d. J. en te Leeuwarden bij het Cafe van  Meer v.d. F. aan de Eebuurt 23  en de ligplaats te Groningen in de 

Noorderhaven bij het Hotel Schiermonnikoog enz.jaar 1893 (4) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Mei v.d. J. M. te Sexbierum, 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) 

8285 615-2, 26,3 

19-06-1840 

Mei v.d. J. te Anjum 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) 

8375 708-5_26b 

20-07-1841 

Mei v.d. J. te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

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

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

8280 526-1, 6 
22-05-1840 

Mei v.d. Joh. 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) 

6661 126 blz. 3 
26-02-1817 

Mei v.d. Johan Takes de weduwe Bakkerinne, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp 
Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant 

verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier 

(8) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Mei v.d. R. T. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden 

van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) 

dossier (5) 

8280 526-1, 26,1 
22-05-1840 

Mei v.d. R. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Mei v.d. S. K. te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

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

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

6864 26/1-C  

no.  138 

07-01-1825 

Mei v.d. Taeke Johannes te Achtkarspelen 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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Mei van der A. L.  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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6 

12-08-1839 

Mei van der Abraham Gerrit hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 

Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13) 

8372 638/4 
00-00-1841 

Mei van der Cornelis Gerrits. Te Workum,  Veroordeeld tot het betalen van een boete van 6 gulden en een gevangenisstraf van 5 
dagen wegens een overtreding enz. enz. jaar 1841 ( 2) 

6042 22 

13-01-1819 

Mei van der Cornelis Tjeerds, Wagenaar---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document 

waarin hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande 
goederen heeft enz. jaar 1819 (2) 



6047 379 

03-06-1819 

Mei van der Dirk F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

8285 615-2, 5-3 

19-06-1840 

Mei van der F. D. te Pietersbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/6-5 Mei van der F. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 

genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de 

Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de 
dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

6385 142 

06-07-1814 

Mei van der Foppe Jans 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) 

6658 575 blz. 3 
25-11-1816 

Mei van der Gerrit 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Mei van der Gose B.  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 

Mei van der J. A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6631 1066-17 
02-09-1814 

Mei van der J. D. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 

Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 

leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier 
(20) 

9465 Deel 2, 8 

02-09-1865 

Mei van der Jacob te Sexbierum , Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

9465 Deel 2, 8 

02-09-1865 

Mei van der Jacob te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum 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 1865 (8) 

6042 22 

13-01-1819 

Mei van der Jan Jurjens, Wagenaar---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin 

hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen heeft 

enz. jaar 1819 (2) 

6063 701 
11-10-1820 

Mei van der Jan Kapitein op het schip de Herstel & Weldaad, Jaar 1820 

6063 749 + 770 

24-10-1820 

Mei van der Jan---- Visser Barend & Zoon Harlingen betreft de geborgen goederen van de lading van het Schip de Herstel & 

Weldaad met als Kapitein  Mei van der Jan , Jaar 1820 (2) 

6064 
 

780 
02-11-1820 

Mei van der Jan---- Visser Barend & Zoon te Harlingen betreft de geborgen goederen van de lading van het Schip de Herstel & 
Weldaad met als Kapitein  Mei van der Jan onderwerp: 15 vaten Meekrap geborgen uit voorgaand schip , Jaar 1820 (1) 

6100 1197 

26-11-1823 

Mei van der Jetze Thomas , hij is benoemd tot schoolonderwijzer te Raard en hij heeft op 19 November 1823 deze functie 

aanvaard jaar 1823 (1) 

6258 643-4 

28-06-1815 

Mei van der Johannes Jans van beroep Timmerman te Rijperkerk wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van 

Hardegarijp naar aanleiding van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding welk 

bedrag en waarvoor enz. jaar 1815 (4) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6034 398 

30-05-1818 

Mei van der L. te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

8162 89/20, 244 

25-01-1839 

Mei van der Marten Jans Harlingen Loodsschippersknecht, jaar 1839 

9921 31 
19-10-1882 

Mei van der Sikke Durks  Dienaar van Politie te Boornbergum 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) 

6258 550 

06-06-1815 

Mei van der Sikke Gerbens te Oostebierum  voor geleverde Turf en Kaarsen aan de wagt enz., Komt voor op een document 

genaamd: Nota wegens Betaalde gelden ten behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de Gemeene Sexbierum 

behorende tot het 14e Bataillon  gedaan door de Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3) 

8375 708-5_5b 

20-07-1841 

Mei van der T. D. te Pietersburen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia 

M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Mei van der T. te Pietersbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 5-3 

19-06-1840 

Mei van der T. te Pietersbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. 

het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Mei van der Tjepke Leenderts  huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Munke Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in 

een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland 

enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 ) 

6262 952-14 
28-09-1815 

Meiboom ….? (H.?) heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten 
worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. 

enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6262 952-12 
28-09-1815 

Meiboom H. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  
Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 

enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 



6096 616 

07-07-1823    

Meiboom M. J.---- Tijsses R. weduwe van Meiboom M. J. wonende in de Lemmer  zij verzoekt om het pensioen te verkrijgen 

van haar overleden man  en zij ontvangt 60 guldens enz. enz. jaar 1823 (2) 

9181 1413 

06-08-1915 

Meiboom Marinus,  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) 

6094 395 en 422 
12-05-1823 

Meiboom Marius Jans ---- Tijsses Rigtje weduwe van Meiboom Marius Jans te Lemmer wonende 71 jaar oud en aldaar geboren 
haar request in een handgeschreven brief met haar handtekening,  verzoekende levenslang begunstigd te mogen worden met het 

pensioen van haar overleden man van f. 120 enz. enz. jaar 1823 (6) 

6655  399 blz. 3 
29-08-1816 

Meiboom P. te Amsterdam, 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) 

9725 Deel 2 

10-02-1880 

Meide van der ….? Harlingen Kapitein op de Elizabeth 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 1880 (2) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Meide van der Arend Vlissingen Riga Kapitein op de  Harmonie (Schiermoog) , jaar 1840 

 

6245 399-5 

10-05-1814 

Meiden (de oude) , , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

3698 B-16 

Nrs. 1-11 
15-02-1832 

Meier Antje Sytses, 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) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Meihuisen ….? te Hoogezand en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 
ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

9725 Deel I   

Blz. 38 

00-00-1869 

Meij  van der  Gerrit, 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) 

6068 239 

27-03-1821 

Meij (Mei) de Ro……..?  Gerrijts , Staat vermeld als op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van 

soort land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6) 

6426 66 

05-02-1818 

Meij de H. G. Burgemeester van de Stad Leijden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat zij in den jare 1817 door den hoogleeraar Borger  geraadpleegd zijn of zijn broeder Borger Wiebe Annes 
voor de Nat. Mil. alhier moest worden ingeschreven enz. jaar 1818 (1) 

9187 1475 

05-10-1918 

Meij de Johannes, 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) 

8270  298/16 -38  
25-03-1840 

Meij le Nicolaas, Handgeschreven brief van de Winkelier te Leeuwarden Nicolaas Le Meij, jaar 1840 
 

6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Meij Leibe 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) 

8093 565/6 

11-07-1838 

Meij Pierre Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Genea. Flankeur 27-10-1836 Overleden te Koempoelang,  (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6245 399-14 
10-05-1814 

Meij Trientje Jans, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (3) 

9725 Deel 2 

02-09-1879 

Meij v.d. ….? Harlingen Kapitein op de Plutus 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Meij v.d. A. L. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

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

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

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Meij v.d. A. L. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

9725 Deel I   

Blz. 68 

00-00-1874 

Meij v.d. Cornelis,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 71 

00-00-1874 

Meij v.d. Cornelis,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1874 (2) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ferwerde-      

         radeel 

Meij v.d. D. te Nijkerk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

7977 158-6, 15 

14-02-1837 

Meij v.d. Dirk Jans, Harlingen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en 
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 9 
00-00-1864 

Meij v.d. Douwe Douwe, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 
kolommen info. jaar 1864 (2) 

5672 84 

15-11-1894 

Meij v.d. E.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. 

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

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



melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. 

enz. jaar 1894 (6) 

3622 A-3 

blz. 3 
05-01-1848 

Meij v.d. Feddrik Johannes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie 

en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 3 
31-12-1852 

Meij v.d. Feddrik Johannes, 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) 

6870 15-03-1825 
34-C  

Meij v.d. Fokke Pieters, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland 
behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een 

document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen 

door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 5 

17-09-1839 

Meij v.d. G. B. te Janum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de 

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

9725 Deel I   

Blz. 40 
00-00-1869 

Meij v.d. Gerrit, 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) 

6078 95-8 

25-01-1822 

Meij v.d. Goffe Beerts te Janum ,Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Rinsumageest enz. enz. jaar 1822 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Meij v.d. Gosse B. te Rinsumageest hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8364 502-495-16 
21-05-1841 

Meij v.d. Gosse Beerts 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) 

6100 1215-7 

29-11-1823 

Meij v.d. Gosse Beerts te Janum,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rinsumageest in 1823 die 

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

6249 

 

861 

17-09-1814 

Meij v.d. Gosse hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend 

document;  Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot 

vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden 
van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van 

Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….?  Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag 

begrepen is enz.  dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1) 

6404  83 
17-02-1816 

Meij v.d. H. lid van de Gemeenteraad van Berlikum, hij ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij  hunne bezwaren open leggen aangezien de drie geleverde Artillerie paarden  

ingevolge aanschrijving enz. en verzoeken nu volledige betaling enz. jaar 1816 (2) 

8280 517-11, 12 
19-05-1840 

Meij v.d. Harmen P. te Kollum 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 Ballum, Arrondissement Leeuwarden, 

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

6066 

 

34 

13-01-1821 

Meij v.d. J. S.---- Visser Barend & zoon als gelastigde van de eigenaren van het bij Ameland verongelukte schip de Herstel & 

Weldaad met als kapitein Meij v.d. J. S.  betreft de lading geborgen op Ameland tegen betaling van de Berglonen, Strandregten 

en verdere kosten  enz. jaar 1821 (3) 

8096 626/20 
260 nr. 1 

28-06-1838 

Meij v.d. Jan Sijmens Hollum Zeeman, jaar 1838 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

Meij v.d. R. F. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 26,1 
19-06-1840 

Meij v.d. R. te Anjum 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) 

8375 708-5_25d 
20-07-1841 

Meij v.d. R. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

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

8211 988-3, 25 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Meij v.d. S. K. te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

1000 namen (132) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Meij v.d. S. K. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

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

8096 626/20 
260 nr. 1 

28-06-1838 

Meij v.d. Sijmen Jans Hollum Matroos op de Onderneming, jaar 1838 



9725 Deel 2  

Blz.22 

00-00-1879 

Meij v.d. Tjeerd, 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) 

9180 1030 
01-06-1915 

Meij v.d. W. Leeuwarden Zijn sollicitatie als Veldwachter, jaar 1915  (3) 

6276 1102-20  

18-12-1816 

Meij van de T. S.   Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  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) 

6276 1102-12  

18-12-1816 

Meij van de T. S.  Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  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) 

6276 1102-6 
18-12-1816 

Meij van de T. S. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele Omslag 
over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten 

van Paarden (4) dossier (21) 

6087 996 

25-10-1822 

Meij van der ….?---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze 

bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de 
handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in 

genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van 

het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25) 

5674 19 

24-02-1910 

Meij van der A. G. te Leeuwarden gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met zijn motorboot “de 

Concurrent II”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1910 (1) 

8093 566/13      

1012/1433 
11-06-1838 

Meij van der B. W. Harlingen Schipper, jaar 1838 

9725 Deel I   

Blz.57 
00-00-1872 

Meij van der Cornelis,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 6 kolommen info. jaar 1872 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.3 

00-00-1876 

Meij van der Cornelis, 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 1876 (2) 

8309 1110-2 

09-11-1840    

Meij van der Cornelus Gerrits van beroep Metzelaarsknecht te Workum het betreft een aantekening van een dwangschrift jaar 

1840 (2) 

8093 566/13      

1012/1433 
11-06-1838 

Meij van der D. M. Harlingen Schipper, jaar 1838 

8048 34/5011 

554/2324 
08-06-1837 

Meij van der D.M. Beurtschipper Amstd. op Harlingen, jaar 1837 

3585 78 

17-07-1834 

Meij van der D.M. Beurtschipper tusschen Amsterdam op Harlingen, houdende afwijzing van zijn verzoek dat de aan de directie 

van de Amsterdamsche Stoombootmaatschappij verleende concessie voor ene stoombootdienst enz. jaar 1834 (4) 

3585 81 
26-06-1834 

Meij van der D.M. 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) 

6078 95-16 
25-01-1822 

Meij van der Derk Teunis te Sexbierum  , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 
ontvang Sexbierum enz. enz. jaar 1822 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 19 

00-00-1866 

Meij van der Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 13 

00-00-1865 

Meij van der Douwe, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1865 (2) 

6628 774 
06-06-1814 

Meij van der Durk Teunis---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van 
beroep Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum 

geven met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat Teunis 

Dirk  is gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, 

Teunis bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., 

Hofstra P. A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2) 

6041 880 
05-12-1818 

Meij van der Eelke Tjipkes ondertekend het document als een der Bergers en Wagenaars-- Koch Johan Antoon van beroep 
Schipper op het Tjalk Schip de Vrouw Maria bij Ameland op 04-10-1818 verder verklaren de Bergers en Wagenaars dat zij 

ontvangen hebben van de strandvonder Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (4), jaar 1818 

6002 710 

09-08-1815 

Meij van der Egbert Theunis en Meulen van der Auke Meinderts Koornmolenaars op de molen de Roseboom onder 

Leeuwarden zij hebben voldaan aan enz. jaar 1815 (1) 

3622 A-6  

blz. 3 

12-01-1858 

Meij van der Feddrik Johannes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 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 1858 (3) dossier (8) 

6089 1194 blz. 2         

23-12-1822 

Meij van der Foppe Jans  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) 

6402 
 

922-1+6 
09-12-1815 

Meij van der Foppe Jans staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 
PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld 

bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 



6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Meij van der Foppe Jans 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) 

6086 845 

11-09-1822 

Meij van der Foppe Jans, ---- Haer van der B.  Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden zijn 

bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia 

Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van  Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma 
Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die onderling 

hebben gesproken over enige verschillen  der grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel  en wel  bij het weiland 

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

3622 A-10, 2 
blz. 3 

register 9170 
15-03-1873 

Meij van der Frederik Johannes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, 
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 3 

24-03-1868 

Meij van der Frederik Johannes, 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 

Meij van der Frederik Johannes, 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) 

9185 1612 

05-12-1917 

Meij van der Gerrit, 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) 

9725 Deel I   

Blz. 25 

00-00-1867 

Meij van der Gerrit, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 31 

00-00-1868 

Meij van der Gerrit, 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. 44 

00-00-1870 

Meij van der Gerrit, 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) 

8352 220/18 

00-00-1841 

Meij van der H. P. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. 

Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8) 

9725 Deel 2 Blz.61 

00-00-1886 

Meij van der Harmen ,  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 1886 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.52 

00-00-1884 

Meij van der Harmen,  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 1884 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.53 

00-00-1884 

Meij van der Harmen,  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 1884 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.56 

00-00-1885 

Meij van der Harmen,  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 1885 (2) 

9725 Deel 2 Blz.58 

00-00-1885 

Meij van der Harmen,  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 1885 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 70 
00-00-1888 

Meij van der HarmenWielema Frederik,  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) 

9184 1031 

01-08-1917 

Meij van der Hendricus, 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 

 

874 

15-11-1815 

Meij van der J. C. Minister voor de Marine ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken 

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

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

6423 541G 

25-10-1817 

Meij van der Jacob Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 3 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren 

van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de 

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

6055 132-1-5,  

13-15 
24-02-1820 

Meij van der Jacob Simon Kapitein op het Galjas Schip ’t Goed Fortuin vergaan op de reis van Rotterdam naar Hamburg en in 

het midden van de maand maart vergaan en de16e van de maand maart 1819 door visserslieden vanuit Moddergat 
ondersteboven drijvende in de Noordzee gevonden tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht enz., Jaar 1820 

(8)  

6061 562 
11-08-1820 

Meij van der Jacob, Kapitein van het verongelukte schip ’t Goed Fortuin, betreft een uitbetaling wegens de geborgen goederen 
enz. jaar 1820 (1) 

6276 1102-15 

18-12-1816 

Meij van der Jan G. 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) 



6089 1194 blz. 2         

23-12-1822 

Meij van der Jan Jans te Marrum 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) 

6038 716 

24-09-1818 

Meij van der Jan Jansen 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 Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

8359 377/28, 11 

19-04-1841 

Meij van der Jan Jansen 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) 

6044 149 
08-03-1819 

Meij van der Jan Jansen, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  
Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4) 

6067 170, 9-10 

28-02-1821 

Meij van der Jan Kapitein op het schip de Herstel & Weldaad, wordt vermeld op een document opgave van vermelding van der 

Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft plaatsgevonden enz. ook 
genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen  jaar 1821 (5) dossier (25) 

6073 637 + B.  

08-08-1821 

Meij van der Jan Martens---- Janson Petrus Meter en Weger te Harlingen  is overleden en er wordt voor zijn plaats voorgesteld 

Schotanus Gabe oud ongeveer 35 jaren getrouwd hebbende en 2 kinderen , en Groot de Pieter oud 32 jaar getrouwd hebbende 

en 1 of 2 kinderen en Meij van der Jan Martens , oud ongeveer 40 jaren getrouwd hebbende en 9 kinderen en Praam Jan Jurjens  
omstreeks 25 jaren niet getrouwd jaar 1821 (5) 

6079 206-A 

28-02-1822 

Meij van der Jan Simons Schipper op de Herstal en Welstand het betreft aangebrachte goederen op Ameland enz., jaar 1822 (1) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Meij van der Jillis Ulbes te Dantumadeel  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) 

6100 1100          
08-11-1823    

Meij van der Jitse Thomas bezittende de 3e rang tot schoolonderwijzer, hij is aangesteld als schoolonderwijzer te Raard  enz. 
jaar 1823 (1) 

6385 142 

06-07-1814 

Meij van der L. B. te Blija 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) 

6070 424-19        
 25-05-1821 

Meij van der L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Meij van der Leendert 243 is zijn volgnummer en Gouda 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) 

6276 1102-14 

18-12-1816 

Meij van der Lieube B. 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) 

6274 902 

20-03-1816  

Meij van der M. Hij ondertekend mede als lid van de Gemeenteraad van Berlikum een brief aan de Gouveneur van Friesland 

bereffende geleverde paarden enz. enz. jaar 1816 (2) 

7983 260, 260/11 
14-03-1837 

Meij van der Marten Jans Harlingen Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837 

7977 158-13 

14-02-1837 

Meij van der Marten Jans, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge 

van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 
1837 (6) 

6388 58            

10-10-1814 

Meij van der Pieter Tjeerds, 2e Luitenant als zodanig voorgedragen bij de 2 compagnies van het 20e Bataillon te Ameland enz. 

jaar 1814 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 17 

00-00-1865 

Meij van der Pieter, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1865 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 24 
00-00-1867 

Meij van der Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 30 

00-00-1868 

Meij van der Pieter, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1868 (2) 

9187 1644 

06-11-1918 

Meij van der Romke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9181  1923 
01-11-1915 

Meij van der Sietse,  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) 

6654  372 blz. 5 

09-08-1816 

Meij van der Sytze J. 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) 

8280 517-11, 1 
19-05-1840 

Meij van der Take te Damwoude no. 3b wordt vermeld in een document  genaamd Staat houdende aanwijzing van de door de 
Rijksschatters Jonker J. en Brons J.  over 1839-1840 geschatte percelen beneden belastbaarheid en van de aan dezelve deswege 

toekomende beloning ingevolge Resolutie van den 17 juni 1837 no. 96 enz.  Controle Bergum, Gemeente Akkerwoude in het 

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

6260 782,13-15 

04- 08-1815 

Meij van der Tjeerd Cornelis---- Ameland  de schout Ruijter de G. J.  en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks stuk 

waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een 

reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4) 



9725 Deel 2  

Blz.16 

00-00-1878 

Meij van der Tjeerd, 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 1878 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.21 

00-00-1879 

Meij van der Tjeerd, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.7 
00-00-1876 

Meij van der Tjeerd, 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 I   

Blz. 77 
00-00-1875 

Meij van der Tjeerd, 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) 

6298 

 

141 

12-03-1821 

Meij van der Tjepke Leenderts huurt een stuk Weiland gelegen in het hiem Berouw genaamd en een 1 ½ mad tegen de duinen in 

Nes enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle 
gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 ) 

6401 

 

855 

12-10-1815 

Meij van der Tjetze S.  Schipper die 60 kribben heeft vervoert komt voor in  >>> Tetrode  P. komt voor en  ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende dat er in allerijl de navolgende Hoepitalen 

goederen moeten wordenz.  verzonden en Houten Kribben, Stroozakken, Matrassen, Linnen Lakens en van Harlingen naar 
Deventer enz. jaar 1815 (10) 

8372 652/23 

00-00-1841 

Meij van der Trijntje Leenderts----Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt 

verhaal der beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld 
ik hier; hij begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn 

jongen geknepen en ik wil niet  en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde 

bliksem opzitten leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen 
ebt Dirk dan verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te 

heviger te worden  enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan) 

wonende te Nes op Ameland , een getekende handgeschreven brief van de bakker Johannes  Dirkje weduwe van Ral  Douwe, 
wonende te Nes op Ameland  een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  

J. H. verder een brief met de handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de 

verklaring dat  zij de onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief 
met de getuigen die alles gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, Mosterman Arend L., 

Mosterman Tietje Arends, verder een brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   Meij van der 

Trijntje Leenderts jaar 1841 (10) 

9725 Deel I   
Blz. 16 

00-00-1865 

Meij van der Yzaak, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1865 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 18 

00-00-1866 

Meij van der Yzaak, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1866 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 24 

00-00-1867 

Meij van der Yzaak, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 

kolommen info. jaar 1867 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 31 
00-00-1868 

Meij van der Yzaak, 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) 

8386 949/27 

20-09-1841 

Meij van H. van Z. te Appelscha, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

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

6626 539 

12-04-1814 

Meij van Streefkerk  de J. G. is aangesteld als Secretaris van de Raad van Staten thans is hij nog Secretaris bij het Departement 

van Binnenlandsche zaken en zulks op een jaartractement van f. 4000.= enz. jaar 1814 (2) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 24 

06-02-1824 

Meijbaum F. W. President van de Regtbank van eersten Aanleg te Arnhem, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. 
wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de 

benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken 

der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6683 2 deel 1 
Blz. 7 

04-01-1819 

Meijboom P. Predikant te Amsterdam tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van 
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 

door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 

Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, 
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6709 36 deel 2  blz. 

11 
16-01-1822 

Meijboom P. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

dossier (43) 

8361 419-3 
29-04-1841 

Meijdema Sijtske Harmens---- Woude van der Dirk Heerts van beroep Beurtschipper op zijn schip de Vrouw Christina wonende 
in zijn Schip en op het op het Vliet te Franeker hij is gehuwd met Meijdema Sijtske Harmens, het betreft een dossier van Proces 

Verbaal  van den 13e maart j.l. wegens het bevaren van het 3e bakenkwartier zonder voorzien te zijn van een bewijs van 
betaling der verschuldigde bakengelden het is een compleet dossier met 18 stukken hij is bekeurd door  de commiesen Pontier 

Regnier Pierre en Eisma Djurre , ook genoemd in een acte van niet bevinding Selle ter Derk Jan  Deurwaarder bij de Arr. 

Regtbank te Zutphen 25-01-1841 dat hij Exploit doende aan  de vrouw van de schipper liggende aan de wal in Zutphen en 
hetzelfde op 23-02-1841 te Doesburg waar het schip aan de wal is exploid doende samen met de aldaar wonende Deurwaarder 

Bello Adolph Johannes  enz. Woude van der Heert Pieters verhuurt op 1 Januari 1838 tot 1 januari 1846 aan zijn zoon Woude 

van der Dirk Heerts jaar 1841 (47) 



9725 Deel 2 

13-07-1880 

Meijden v. der Harlingen Kapitein op de Elisabeth komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

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

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1880 (2) 

6084 645 + 705 
09-07-1822 

Meijendorff de ….? Baron,  Russische Charge d’affaires het betreft een door hem ondertekende brief  betreffende het schip de 
Ajax enz. tevens een brief ondertekend door Harmens Wijger dat men f. 5000 heeft geboden maar enz. jaar 1822 (5) 

6098 940 

29-09-1823    

Meijer ---- Doldersum,  Siccama, Controleur van beroep en Meijer belast met de metingen voor het kadaster in de Provincie 

Drente, waarbij de heer Prakken assessor , de heer schout van Dieveren , komt in voor Boijl, Appelscha enz. enz. en dat er 

grenspalen zullen worden geslagen op kosten van de aangrenzende gemeenten enz. jaar 1823 (2) 

6250 972 

14-10-1814 

Meijer …..? behoort bij de gemeente Hollum staat in een document dat gaat over problemen met de gelden voor de armen te 

Hollum enz. jaar 1814 (3) 

6054 24 

11-01-1820 

Meijer ….? ---- Prahm Jacob hij was de  Schipper van het gezonken Barkschip de Hoffnung, ook genoemd dat er een autorisatie 

door de strandvonder van Schiermonnikoog is verleend om af te geven IJzeren Staven en vaten staal aan de gebroeders Meijer 
qq Jaar 1820 (1) 

6001 637 

08-07-1815 

Meijer ….?---- Boersma Doede Commies der 1e klasse te Franeker heeft zijn ontslag verzocht en nu moet de commies Meijer 

….? te Dronrijp naar Franeker enz. wordt ook vermeld Jansonius Douwe Jans  Commies der 3e Classe jaar 1815 (2)) 

6059 399 

05-06-1820 

Meijer ….? De gebroeders Kooplieden te Amsterdam hebben te kennen gegeven om de afdoening van de strandvonder van 

Schiermonnikoog enz. betreft de lading IJzer en Staal geborgen uit het schip de Hoffnung enz. jaar 1820 (2) 

5993 879 

03-11-1814 

Meijer ….?---- Faber Petrus te Kollum  betreft de goederen van de reeds gevonnisde Ontvanger der Belastingen hiervoor 

genoemd en alsmede die van den fugitifen Ontvanger van dezelfde belastingen Meijer ….? op Ameland enz. jaar 1814 (1) 

6080 239 

08-03-1822 

Meijer ….? Gebroeders ---- Coerkamp R. R. geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat 

hij heeft ontvangen van Meijer Gebroeders te Amsterdam Kooplieden een machtiging om de goederen van het Schip de 

Hoffnung af te nemen enz., jaar 1822 (1) 

6381 196 
25-03-1814 

Meijer ….? Kapitein te Sneek hij wordt door een ander officier van het 12e bataillon Infanterie van Linie vervangen enz. jaar 
1814 (1) 

9725 Deel 2 

18-08-1892 

Meijer ….? Schiermonnikoog 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 1892 (2) 

8211 988-3, 15 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Meijer ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

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

6101 1288 

12-12-1823 

Meijer ….? Wonende te St. Anna Parochie van Harlingen terug komende gelijk rapport als de Agent van Policie gebragt het 

betreft aangespoelde tabaksbladeren enz. jaar 1823 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Meijer A. 29 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel 1e 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) 

8280  517-11, 49 
19-05-1840 

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

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

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

6853 42-A 

10-09-1824 

Meijer A. de weduwe 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) 

6833 14-A, 10 

12-02-1824 

Meijer A. H. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en 

Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers 
te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Meijer A. 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) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Meijer A. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 

verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 2  

26-09-1839 

Meijer A. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 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) 

6098 856 
06-09-1823    

Meijer A.C. ---- Vledder en Diever, een gedrukt aanplakbiljet formaat A-3  dat genoemde gemeenten aangewezen zijn om 
gekadastreerd te worden  en datr de grenzen deze gemeente zullen worden opgenomen door de Landmeter der 1e klasse  Meijer 

A.C.  te beginnen 23 September s’morgens te acht uur  verder genoemd voor de opmeteing Weststellingwerf,  Steenwijk, 

Steenwijkerwold, Frederiksoord, Ooststellingwerf, Dwingelo Dieverbrug   jaar 1823  (4) 

8257  69/20, 3 

nummer 22 

20-01-1840 

Meijer Abele 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) 

6407 198- 
1+12-13 

04-05-1816 

Meijer Able Sietses 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 woonplaatle Lutses s enz. jaar 

1816 (3) dossier (15) 

6402 
 

923 
04-12-1815 

Meijer Adolf Mr. Slager te Harlingen  dat hij in het jaar 1814 tot den Schutterlijken dienst deze stad is gedesigneerd en zig dit 
leten welgevallen  enz. dit document is ondertekend door Hanekuik Jacob jaar 1815 (2) 

6423 541D 

17-10-1817 

Meijer Albert Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 7  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) 



8257  69/20, 3 

nummer 38 

20-01-1840 

Meijer Albert S. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de 

personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 

9180 264 
06-02-1915 

Meijer Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Meijer Andries A. 8 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

6418 255-B 

01-06-1817 

Meijer Andries Berend 40 is zijn volgnummer en Dragten 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) 

6069 
 

316 
19-04-1821 

Meijer Andries gepensioneerd soldaat  is wegens zijn overlijden ingeschreven in het grootboek Militaire Pensioenen  nr. 864. 
voor een jaarlijks pensioen van fl. 91 enz. jaar 1821 (1) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Meijer Andries, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9186 10 
03-01-1918 

Meijer Andries, 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) 

8096 626/20 

304/4 
28-06-1838 

Meijer Anne  JoureStuurman op de Jonge Louis, jaar 1838 

9126 805 

25-04-1879 

Meijer Arjen Agent van Politie en Binnerts Jochem Agent van Politie te Sneek zij worden voorgesteld als kandidaten voor de 

post van Veldwachter van geheel Baarderadeel i.p.v. de overleden Zijlstra E. te Baard en eerstgenoemde Meijer wordt benoemd 
in deze functie jaar 1879 (2) 

5996 127 

13-02-1815 

Meijer B. A. hij ondertekend namens de Gemeente Oudega navolgend document>> Folkersma Sipke Folkerts, Kastelein in de 

Rottevalle, tot vinding ener scheiding  van de z.g. Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier Roeden en tot aan de sloot  

ten westen en het land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Meijer B. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland 

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

van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot 
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

9180 420 

05-03-1915 

Meijer Baukje gehuwd met Cornelisse J. ,  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) 

6628 788-4 

16-06-1814 

Meijer Berend 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 17 
22-01-1818 

Meijer Brouwer L. te Garmerwolde Gecommitteerde 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) 

6671 54 blz. 20 

22-01-1818 

Meijer Brouwer L. te Garmerwolde 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
19 

16-01-1822 

Meijer Brouwer L. te Meden, 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) 

8383 883/5 

07-09-1841 

Meijer Catharina Sophia  ----- Ostijn Sint Sjoerds en Meijer Catharina Sophia  gehuwd te Groningen  Onderwerp; Colonisatie en 

armvoogden jaar 1841 (1) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Meijer Christiaan Geb. Oosterler, laatst gewoond hebbende te Oosterler. Flankeur 29-10-1836 Overleden te Koempoelang,  (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6081 417 

24-04-1822 

Meijer Christian Wilhelm, Koopman te Amsterdam in de firma gebroeders Meijer, verder tekenen  Stelman L., Hermans C.,  

Notaris Berkman P. te Amsterdam  met zijn lakzegel. jaar 1822 (3) 

8093 565/6 
11-07-1838 

Meijer Cornelis Jurings Geb. Sneek, laatst gewoond hebbende te Sneek. Huzaar 10-10-1836 Overleden te Djokjakarta,  (3) 
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Meijer D. G. J. 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) 

8211 988-3, 34 
26-09-1839 

Meijer de ….?  weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

6380 13 nr. 40 
29-01-1814 

Meijer de Groot Isaac te Hindelopen, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van 
het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de 

Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

8280 526-1, 34 

22-05-1840 

Meijer de Heer te Scharnegoutum,Wijmbritseradeel 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 Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit 

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

(123) 



8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Meijer de weduwe te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8361 416-7 

29-04-1841 

Meijer Dirk Andries staat vermeld in een documet met als Onderwerp Aanvraag om Explicatie ten aanzien van het regt 

verstand, van sommige bepalingen der wetten enz. op de Nationale Militie. Het betreft de toegekende vrijstelling van 

voornoemde geloot onder nr. 31 van de lijst van Franekeradeel als jongste broeder enz. jaar 1841 (7) 

6838 7-A bijlage 1  
Mannen Huis  

van Arrest 

26-03-1824 

Meijer Dirk K., 167 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 

Meijer Dirk, 74 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) 

8217 1083/2  
no.14 en 33 

22-10-1839 

Meijer E. H. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der 
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen 

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

8224 1244 

06-12-1839 

Meijer E. H. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met 

gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 
1839 (3) 

8191 577/2, 58 

06-06-1839 

Meijer Egbert Andries58 jaar Schipper X met Aaltje Feddes, jaar 1839 

6868 16-02-1825 
30-B 

Meijer Egbert Harms, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

8303 981/15,  286 

02-10-1840 

Meijer Egbert Jans Dokkumernieuwerzijl Schipper op  de Jonge Philip, jaar 1840 

 

6049 614 
28-08-1819 

Meijer Egbert, hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Lemmer jaar 1819 (1) 

6389 4 

28-10-1814 

Meijer Einte Berends, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., 

Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller 
Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, 

Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels 

Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, 
Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. 

L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de 

schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1) 

6838 7-A bijlage 1  
Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Meijer Einte H., 173 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) 

9191 929 

21-07-1920 

Meijer Eize,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te leggen 

weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen, en 
dat 1 veldwachter niet voldoende was  de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester 

Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en  Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met 

een Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de 
vrouw des huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en 

ieder een schot in de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering  op de grond zeeg   enz. 

enz. enz.  tevens een tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman 
Jitze  jaar 1920 (14) 

6034 395 

30-05-1818 

Meijer Elias,  Collecteur, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te 

wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6028 810 
13-11-1817 

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

8295 817/11, 286 

15-08-1840 

Meijer Engbert Jans Schipper op deJonge Philip, jaar 1840 

 

9126 1043-10 
1879/1880 

Meijer Epke Hendriks te St. Nicolaasga Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst 
jaar 1879 (3) 

9182 441 

08-03-1916 

Meijer Ester Emmy gehuwd met Cohen Karel,  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) 

9187 735 

07-06-1918 

Meijer Esther Emmy gehuwd met Cohen Karel, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), 

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

6632 1288 

09-10-1814 

Meijer F. ---- Asbeck van  G? F. Schout van Ameland,ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland   het betreft een 

klacht van wat de controleur Alberda ….? hem heeft aangedaan op de 7e dezer hij werd gewaar dat de Percepteur der Gemeente 

Ameland  Meijer F.  zig had geabsenteerd en de controleur gelast was om de voortvlugtige Meijer enz. jaar 1814 (3) 

6632 1274 

15-10-1814 

Meijer F.---- Schotz Jacob Jacobs wonende te Bollum deze wordt door de Schout van Ameland voorgedragen om de functie van 

de vertrekkende Griffier Meijer F. provisioneel waar te nemen  enz. jaar 1814 (1) 

8214  1026/1-4 

07-10-1839 

Meijer Folkert oud 20 jaar Timmerman van beroep, 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 (5) 



3700 6-B 

03-02-1836 

Meijer Frans Tjallings, 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) 

8214  1026/1-4 
07-10-1839 

Meijer Frederik oud 24 jaar Timmerman van beroep, 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 (5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Meijer Frederik, 254 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) 

8386 949/34 
20-09-1841 

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

8356 328/27- 8             

03-04-1841 

Meijer G. nr. 172 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 

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

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Meijer Gerrit Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Kanonnie r24-1-1837 Overleden te Weltevreden 

(Batavia) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

8224 1241/16 

06-12-1839 

Meijer Gerrit---- Sterkenburg Klaas Alderts en Meijer Gerrit geregtsdienaren het betreft de verleende suspentie dat deze vanaf 

de 20e is opgeheven enz. jaar 1839 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Meijer H. 5 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

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

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

6709 36 deel 2   
blz. 16 

16-01-1822 

Meijer H. te Oosterwierum, 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) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Meijer H. te Scharnegoutum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 

ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en 

Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8361 412-3 

28-04-1841 

Meijer H.---- Voordewind Antje Huisvrouw van de vreemdeling Meijer H. benevens hare kinderen door het algemeen 

Armbestuur te Harlingen behoort te worden ondersteund volgens een brief van de Minister van Binnenlandsche zaken enz. jaar 

1841 (6) 

8280  517-11, 45  
19-05-1840 

Meijer 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) 

6101 1339 

24-12-1823 

Meijer Haike Remts te Schiermonnikoog wonende heeft gevonden en aangegeven een op strand aangespoelde stuk tapmast met 

het daaraan behorende stag enz. jaar 1823 (2) 

8225  1253-13, 28  
10-12-1839 

Meijer Harmen Aukes te Opsterland 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  69/20, 2 

nummer 75 

20-01-1840 

Meijer Harmen Beenes te Rohel hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 

Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de 

bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

8224 1229-8, 1 

02-12-1839 

Meijer Harmen Jans Gemeente Opsterland Staat vermeld op een Nominative Staat mvan miliciens met 11 kolommen informatie 

die ingelijfd zijn  bij de 18e afd. Inf. die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7) 

8224 1229-8, 9 
02-12-1839 

Meijer Harmen Jans Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn maar 
die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Meijer Hendrik 337 is zijn volgnummer en Kampen 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) 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Meijer Hendrik 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) 

6626 487  blz. 16 
07-04-1814 

Meijer Hendrik P. 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) 

6276 1102-10 

18-12-1816 

Meijer Hendrik P.,  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) 

6244 266 

29-03-1814 

Meijer Hendrik Terschelling, Onderwerp ; dat de ingezetenen voornamelijk bestaan uit Loodsen en Visschers en door de 

permanente stagnatie van de scheepvaart van bijna alle inkomsten verstoken zijn , en wegens de strenge aanhoudende winter aan 

de Arme kasse welke gehaal ware uitgeput het hunnen hebben bijgedragen enz. enz. voornoemde is een der ondertekenaars enz. 
jaar 1814 (4) 



8225  1245-8a     

1-10 

07-12-1839 

Meijer Hendrik, 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) 

6243 191-9 

06-03-1814 

Meijer Hendriki, 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) 

8280 517-11, 20 

19-05-1840 

Meijer Hendrikje 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) 

8257 74/14 

7-12 
21-01-1840 

Meijer Herman (Harmen) Jans hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is 

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

Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

6830 3-A 
21-01-1824 

Meijer Hermanus Predikasnt te Oosterwierum wordt vermeld in een door de Staatsraad  Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk, enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Hervormde Gemeenten 

Scharnegoutum en Loijenga enz. jaar 1824 (4) 

9181  1923 

01-11-1915 

Meijer Herre,  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 255-B 

01-06-1817 

Meijer Hotze Sietzes 473 Haske is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6382 20 nr.  9 

29-03-1814 

Meijer Hotze Sijyses staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van 

het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4) 

6381 136 nr. 9 
17-03-1814  

Meijer Hotze Sytzes te Haske , Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den 
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een 

aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

6242 90 

04-02-1814 

Meijer Izaak te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

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

(16)  dossier (23) 

8280 526-1, 2 
22-05-1840 

Meijer J.  Heerenveen  te als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 25,2 
19-06-1840 

Meijer J. A. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

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

6402 
 

929 
13-12-1815 

Meijer J. de weduwe Logementhouderse te Heerenveen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 
Militaire zaken waarin vermeld dat zij huisvesting heeft verleend en verteering van Kozakken in den jare 1813 voor 369 , 12 

gulden de rekening is hierbij gevoegd enz. jaar 1815 (2) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ǽngwirden 

Meijer J. de weduwe te Heerenveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ǽngwirden  in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_34 
20-07-1841 

Meijer J. de weduwe te Sneek staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  
Burgemeester van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van 

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

jaar 1841 (6) 

5988 519 

09-06-1814 

Meijer J. F.---- Boer de Jan Wouters,  te Hollum Ameland, Onderwerp een Arrest of Beslag van Meubilen en Goederen, het  

beslag op 2 koeien door de deurwaarder Oecke Dirks Metz omdat hij niet heeft voldaan aan de herhaalde waarschuwingen met 

een handgeschreven brief waaronder de handtekening van Oecke Dirks Metz tevens een brief ondertekend door de Percepteur 
Meijer J. F. te Ameland dat de verkoop niet door is gegaan omdat er geen kopers waren enz. enz. jaar 1814 (1) 

5992 808 en 863 

17-10-1814 

Meijer J. F.---- Polet Ismael  oud 41 jaar wonende in Nes op Ameland zoon van wijlen Polet Isack in leven sub. Schout, 

Rentmeester en Secretaris op het Ameland enz. in een handgeschreven brief door hem ondertekend deze geeft zijn verlangen te 

kennen om als Ontvanger der Directe Belastingen in Ameland voorgedragen te worden omdat deze post vacant geworden is 
door het vertrek van de heer Meijer J. F. enz. Jaar 1814 (6) 

5992 833 

24-10-1814 

Meijer J. F.---- Schots J. J.  te Ballum wordt aanbevolen  door Ruijter de G. J.voor de post van Ontvanger aldaar i.p.v.  Meijer J. 

F. die afwezig is enz. jaar 1814 (1) 

6632  1311 
16-10-1814 

Meijer J. F. Schout der Gemeente Schiermonnikoog  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat de persoon 
van Roupke F. ontvanger van de directe enn indirecte belastingen desen Gemeente heeft gevroudeert in het Storten der 

Lanspenningen en door de Controleur zijne wein ige goederen in beslag enz.  en heb aan mijn adjunkt Schout Fenenga Ruurd 
Melles opdracht enz. jaar 1814 (1) 

5988 502 

24-06-1814 

Meijer J. F. Schout der Gemeente van Schiermonnikoog schrijft in een door hem ondertekende brief dat Stachouwer Johan te 

Schiermonnikoog heeft bedankt als Zetter der Belastingen en weigert de stukken als zodanig te tekenen enz. jaar 1814 (1) 

6400 
 

834 
11-10-1815 

Meijer J. F. Schout van de Gemeente  Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van de Vriesland betreffende 
Militaire zaken waarin vermeld dat de manspersonen van 18 tot 50 jaren vallende onder de termen van de Schutterij enz. jaar 

1815 (1) 

5989 552 

18-07-1814 

Meijer J. F. staat vermeld op een document als gewezene Regulateur der voormalige belasting op ’t regt van Successie over 

Ameland jaar 1814 (1) 



8285 615-2, 13-2 

19-06-1840 

Meijer J. F. te Tzum 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 (6) 

8375 708-5_25c 
20-07-1841 

Meijer J. G. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

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

8375 708-5_25c 
20-07-1841 

Meijer J. G. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Meijer J. G. te Dronrijp 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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

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

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

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Meijer J. G. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

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

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

6850 17-A  

06-08-1824 

Meijer J. H. Commies te St. Annaparochie verzoekt verlof van 8 dagen jaar 1824 (3) 

8356 328/27- 7            
 03-04-1841 

Meijer J. Jr. nr. 42 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

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

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6623 206 

31-10-1813 

Meijer J. L. 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) 

6642  689 
11-08-1815 

Meijer J. T. (Jacob Tammes) Grietman van  de Gemeente Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende een betaling voor pakjes aan schippers en dat er een andere Kastelein is gekomen in en wel Slagter Jacob 

Jans enz. jaar 1815 (1) 

6625 370 
12-03-1814 

Meijer J. T. (Jacob Tammes) Maire van Schiermonnikoog  ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in 
het Departement van Vriesland dat hij is honorabele ontslagen en benoemd tot schout en stelt voor om te benoemen bij zijn 

afwezigheid zijn schoonzoon die als Schoolmeester thans nog fungeerd enz. en wel de heer Fenenga Ruurd Melles enz. jaar 

1814 (2) 

6640   515 

05-06-1815 

Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Faber Clewits Hendrik zijn aanstelling en benoeming als Schoolonderwijzer op het Eijland Schiermonnikoog enz. jaar 1815 (1) 

6641  595 

10-07-1815 

Meijer J. T. (Jacob Tammes) Schout van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

dat de persoon van Clewits Hendrik als Schoolonderwijzer op het Eiland Schiermonnikoog zijne functie zal aanvaarden enz. 

jaar 1815 (1) 

6626 507 

12-04-1814 

Meijer J. T.---- Ropckes F?. P. Secretaris der Gemeente Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Heer Commissaris 

Generaal van Vriesland dat niets hem aangenamer zijn geweest, als eenstemmig met den Schout Meijer J. T. de belangen dezer 

Gemeente te mogen behartigen maar dat de Schout zijn huisvrouw alle inkomende sgtukken eerst opent en deze aldus met 
vertraging enz. en het is nu aan de Schout Fenenga Ruurt Melles te danken dat de administratie dezer eiland zulks ene geregelde 

loop heeft en het grieft Ropckes F?. P. dat hij voor Bedrieger en Intriguant wordt uitgescj=holden door genoemde huisvrouw, 

vemits de Schout in zijn Lompheid een certificaat heeft uitgeschreven voor Stachouwer Andries Karel  edn deze dus enz. jaar 
1814 (3) 

5996 122 en 123 

11-02-1815 

Meijer J. T. Schout van de Gemeente Schiermonnikoog, Borst Teunis T. en Zeilinga A. A.  zij   ondertekenen een brief in 

functie als lid van de Raad van Schiermonnikoog met het onderwerp; de aanslag betreffende het Personeele en Mobilair welke 
aangeslagen is op ruim 30 personen waaronder enige zijn die in het jaar 1814 zijn overleden en anderen enz. enz. jaar 1815 (3) 

6382 136 

11-04-1814 

Meijer J. T.---- Vaber Klaas Jacobs wonend op Schiermonnikoog , de Onderschout Fenenga Ruurd M. van Schiermonnikoog  

schrijft en tekend een brief (bij absentie van de schout Meijer J. T.) dat de varenslieden welke in de termen van de landmilitie 

vallen worden vrijgesteld enz. en de eerstgenoemde heeft reeds 3 jaar de Marine gediend enz. jaar 1814 (1) 

8285 615-2, 25,4 

19-06-1840 

Meijer J. te Beetgum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  

der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het 

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 19 

06-02-1824 

Meijer J. te Ham en Farnsum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de 

Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  

jaar 1824 (5) dossier 40 

6683 2 deel 2 

Blz. 17 

04-01-1819 

Meijer J. te Ham en Franzum 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) 

8280 526-1, 2 
22-05-1840 

Meijer J. te Heerenveen als uitvoerder  wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_2 

20-07-1841 

Meijer J. te Heerenveen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Dam R. H. 

Assessor van Engwirden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 



8211 988-3, 2 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Meijer J. te Heerenveen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8285 615-2, 34 
19-06-1840 

Meijer J. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Workum 

Meijer J. 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) 

6388 149   

20-10-1814 

Meijer J. W. (Johannes Wilhelmus Laurentius zoon) ----Jonghoff Albert Heerkes schrijft een brief aan zijne Koninklijke 

Hoogheid Souvereine vorst enz. dat hij gediend heeft van 1788 tot en met 1794 onder Uwe vaders vane onder her egiment van 

de Generaal Majoor Petit ….? Onder de compagnie van de Majoor Dinter van Hesselt de veldtogten tegen Frankrijk en in 1794 
krijgsgevangen is geraakt, getransporteerd naar Vrankrijk en aldaar in de zomer van 1795 ontslagen toen geretourneerd naar 

Breda hij zig nimmer laf heeft getoond enz. enz.  maar dat hij het niet verkroppen kan dat een boer een oud militair zijn eer zal 

krenken enz. enz. verder een ondertekende brief aanwezig van de Predikant en ouderlingen der Hervormde Gemeente te 
Winzum en wel Smith Jan Hoytes, Faber Job Harmens en Meijer J. W. (Johannes Wilhelmus Laurentius zoon) Predikant  dat 

eerstgenoemde Jonghoff Albert Heerkes Onderwijzer der Jeugd en Koster der hervormde Kerk sedert 1 November 1800 onder 

ons heeft gewoond als een vreedzaam man enz. enz. jaar 1814 (4) 

6252 

 

1250 

23-12-1814 

Meijer J. W. (Johannes Wilhelmus Laurentius zoon) predikant hij doet zijn beklag  over de te hoge belasting  van 26 gulden 

door de schout van Bozum enz. enz. jaar 1814 , tevens het antwoord d.d. 05-01-1815 op dit request  (2) 

6860 25-A 

30-11-1824 

Meijer J. W. Koopman en Apotheker te Workum Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar 1824   (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Meijer Jacob 451 is zijn volgnummer en  Dordrecht 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) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Meijer Jacob Amsterdam Lubec Kapitein op de  Vrouw Trijntje (Schiermonnikoog) , jaar 1840 

 

6871 28-03-1825 

3-A 

Meijer Jacob---- Barend en Visser & zoon te Harlingen op zijn requeste is goedbevonden voor het schip de Harlingen met als 

Kapitein Meijer Jacob met als bestemming Suriname thans liggende te Harlingen een Zeebrief te verstrekken enz. jaar 1825 (3) 

6251 1097 

00-10-1814 

Meijer Jacob Frederik onderwerp: Betaling  aan de Deurwaarder  te Ameland enz.  getekend door de schout van Ameland 

Ruijter de G. J. enz. jaar 1814 (1) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Meijer Jacob J. T. 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) 

6093 282 

07-04-1823 

Meijer Jacob Sjoerd  ---- Munnik H.  Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp:  de verregaande feitelijke mishandeling 

van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een 
man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz.  door den Brood Bakker,  Wieling Cornelis Ebeles  

hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten  waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt 
ook genoemd als getuige  de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P.  die de commies beledigde verder 

vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne  ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de 

korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga  Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden,  de Tapper,  
Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd,    alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein  Gaastra Minne Sjoerds 

de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder,  Kalt Karel vooormalig 

opzichter over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt  Meine van 
beroep Ratel of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus  geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is 

omgekocht enz.  jaar 1823 (8) 

6000 541 

06-06-1815 

Meijer Jacob Tammes---- Alberda ….? Controleur de Belastingen heeft overgedragen  het percept van de gemeente 

Schiermonnikoog ten overstaan van Meijer Jacob Tammes Schout van Schiermonnikoog aan de heer Rosier Johannes die 
benoemd is in de functie van waarnemend Ontvanger deze Gemeente nadat de Controleur eerst de kas van 1812 heeft laten 

aanvullen door den voormalige ontvanger Jongh de J. K. dit document wordt door de drie eerstgenoemden ondertekend enz. 

Jaar 1815 (6) 

5986 284 

15-04-1814 

Meijer Jacob Tammes Schout van de gemeente Schiermonnikoog wordt door de Controleur de Belastingen  van Dockum 

geïnviteerd zig te vervoegen in de gemeente Anjum om present te zijn bij de overdracht van het percept zijner gemeente maar 

deze was niet aanwezig daarna is de Controleur de Belastingen  naar het huis van Rosier J. afgaande percepteur gegaan  alwaar 

aanwezig was de heer Ropke Frederik P.  de nieuw aangestelde percepteur en heeft aldaar de Rollen en Kas overgedragen aan 

de nieuw aangestelde enz. enz. een lijst met wat er aanwezig was, is ook in het dossier het document is ondertekend door beide 

percepteurs en de ontvanger Alberda? jaar 1814 (7) 

6870 15-03-1825 
7-A 

Meijer Jacob---- Visser & zoon Barend te Harlingen verzoeken eenen nieuwen Zeebrief voor het schip genaamd Harlingen 
gevoerd door Buisman L. S. i.v.m. verandering van Kapitein en wel kapitein Meijer Jacob enz. jaar 1825 (2) 

8356 303-22, 3    

25-03-1841 

Meijer Jacobus Frederikus te Tietjerksteradeel 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) 

8228 1315-22 
09-10-1839 

Meijer Jacobus, Schutter 2e  afd. Mobiele Noord Hollandsche Schutterij * 28-03-1812 Hoorn,  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) 

8344 62/8,  232 

19-01-1841 

Meijer Jaldert Gjalts Leeuwarden Scheepsmeter, jaar 1841 

 

6089 1180         Meijer Jan  , een voorlopig bewijs van verevening fl 97.20  voor de reparatie van de Klaarkampsterbrug enz. jaar 1822 (1) 



20-12-1822 

6381 106 en 127 

10-03-1814 

16-03-1814 

Meijer Jan Andries---- Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te 

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

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

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

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

onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, 

Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles 
Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters 

Gerhardus,  jaar 1814 (10) 

6383 111, 112 
06-05-1814 

Meijer Jan Andries v----- Nagel Pieter Hendrik, eerstgenoemde is plaatsvervanger van Hettema Tetma Pieters van Roodhuizen 
eerstgenoemde is geen Sujet om in den dienst te houden en ook heeft hij Hettema Tetma Pieters schandelijke bedragen heeft 

enz. verder wordt genoemd Meijer Jan Andries in de Knippe mede een crimineel gevonniste die als plaatsvervanger in dienst is 

getreden voor zekere Smit Harmen Sweyers van Donkerbroek enz. ook behoren nagenoemde tot een complot om in Jan Jacobs 
zijne huize een diefstal te plegen en wel; Alberts Jan, Valk Wybe Rients, Sybolt zonder achternaam/patronym en  verkopen bij 

Sieuwerts Jan Gotfried te Groningen geropte wolle enz.   jaar 1814 ( 5) 

6024 477, 483,  

484 en 485 

22-07-1817 

Meijer Jan Fredrik ---- Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als 

onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e 

november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland  ( gezonken  1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van 

Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam en Meijer Jan Fredrik, notaris waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van 

zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken 
te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen 

Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan 

volgt de lijst met lading  jaar 1817 (12) 

6020 141 

04-03-1817 

Meijer Jan Fredriks ---- Anker Jan gepatenteerd Koopman te Amsterdam negoteerende op de naam en firma van Brouwer 

reclamanten van de balken welke geladen zijn geweest op de Twee Gezusters dat op de 16e is verongelukt is hun eigendom 

gepasseerd voor de notaris Dorper Salomon en Meijer Jan Fredriks residerende te Amsterdam  enz. jaar 1817 (6) 

6090 26 
07-01-1823 

Meijer Jan Gjalt---- Elsinga H. L. Ontvanger der directe belastingen van Baard en Bozum, een handgeschreven brief met zijn 
handtekening, hij verzoekt of Meijer Jan Gjalt voor wien kunde en braafheid ik volkomen durf in te staan  om voor Baard, 

Winzum en Oosterlittens dien post voor mij te bedienen  ook al omdat mijn lichaamvermogen en zielsvermogens verzwakken 

enz. enz. jaar 1823 (1) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Meijer Jan Harmens 569 Noordwolde 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) 

8350 184-11, 4 

23-02-1841 

Meijer Jan Hendrik staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der 

ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (6) 

8364 494-17 
21-05-1841 

Meijer Jan Hendriks Boerenknegt te Appelscha, hij wil een bewijs van voldoening  aan de Nationale Militie waar hij volgend 
hem is ingeschreven in de jare 1827 of 1828 door de herene Regenten van het weeshuis te Amsterdam terwijl hiju uitbesteed 

was in de Kolonie der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. hij is geboren 6 december 1808 uit onbekende 

ouders  enz. jaar 1841 (5) 

6250 968 

14-10-1814 

Meijer Jan Pieters, 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 ) 

6632 1276 1e bl 
kolommen 

14-10-1814 

Meijer Jan Pijtters, 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) 

6420 368 
13-08-1817 

Meijer Jan plaatsvervanger voor Velde van der Rense 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4 
14-08-1839 

Meijer Jan Rijkens hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e 

Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier 
(13) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Meijer Jan Sjoerd 25 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 

7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de 

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

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Meijer Jan Sjoerd 5 Aalsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

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

6418 248-DD 
1e Compag. 

1e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Meijer Jan Sjoerd staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling 
Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 

1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-C 1e bat  

1e  blz.  
Nom. Staat 

09-06-1817 

Meijer Jan Sjoerds * Dokkum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 

door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-b 1e bat  

1e  blz.  
Nom. Staat 

Meijer Jan Sjoerds 5 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 



07-06-1817 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 met vermelding van zijn Rang/Graad/Functie enz. jaar 1841 (4) 

9187 1341 

06-09-1918 

Meijer Jan, 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) , 
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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Meijer Jannes Jans 13 Nijkerk (fr) 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) 

8382 854/11 
30-08-1841 

Meijer Jarig Hilles--- Zaadman Jeltje Cornelis weduwe van Meijer Jarig Hilles Logement  en Stalhouder te Sneek een 
handgeschreven brief met zijn handtekening met een verzoek en een  antwoord op het verzoek om aangesteld te worden als  

Paarden Postmeesterresse jaar 1841 (2) 

6270 501 
09-01-1816  

Meijer Joh. de weduwe Logementhouderse te Heerenveen zijn teruggezonden request wegens huisvesting en vertering van 
Kozakken  in het najaar van 1813 enz. enz.  er wordt voldaan aan zijn verzoek enz. jaar 1816 (2) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Meijer Joh. W. 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) 

6406 175-1+4-5 

09-04-1816 

Meijer Joh’s Barondes 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) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Meijer Joh’s Predikant 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) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Meijer Johan Heiman komende van Pruissen:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum 

onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

8096 
 

624/2 
31-01-1838 

Meijer Johan Wilhelm Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier 18-1-1837 Overleden te Kedong 
Kebo (Bagelen) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6417 211 

15-05-1817 

Meijer Johannes 2 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e 

Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 
kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. 

jaar 1841 (6) 

6279 241 

03-03-1817   

Meijer Johannes de weduwe  Logementhouderse te Heerenveen , Onderwerp: een rekening voor Huisvesting van Kozakken in 

het najaar van 1813 enz. jaar 1817 (2) 

6281 612 

04-06-1817 

Meijer Johannes de weduwe , Logementhouderse te Heerenveen ter zake Huisvesting en vertering van Kozakken in 1813 heeft 

nog van de gemeente Heerenveen daarvoor betaling tegoed van enz. jaar 1817 (2) 

6283 1072 
17-10-1817 

Meijer Johannes de weduwe---- Lieblink N. de weduwe, Tuijmelaar Hendrik en zonen, Smid Mintje Johannes de weduwe , 
Leeman Philippus, Meijer Johannes de weduwe de Grietman verzoekt aan de Gouveneur te kunnen betalen de pietensien van 

voornoemden wegens allen relatief de Gendarmerie en Kozakken  en van welk men de betaling  enz. enz. jaar 1817 (1) 

6301 318-34       

05-06-182 

Meijer Johannes de weduwe maar hertrouwd met Knol L. Kastelein te Heerenveen is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt 

voor in een document genaamd Staat van schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen  in de jaren 1812 en 1813 ter 
zake het Casernement van de Brigades Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1822 (7) (dossier 38) 

8345 79-32 

25-01-1841 

Meijer Johannes Gerhardus, Fuselier 10e Afdeeling Infanterie * 02-10-1815 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative 

Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes 

van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in 

Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  
jaar 1841  (4) 

8361 434-2 

03-05-1841 

Meijer Johannes Wiardus  Parfumeur te Workum---- Ackerlin Johan Philip , Eau de cologne fabrikant te Rotterdam Onderwerp 

vervalsing van zijn Etiketten jaar 1841 (6) 

9180 264 
06-02-1915 

Meijer Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Meijer Johannes, 150 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

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

van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 

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

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Meijer Johannes, 163 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Meijer Johannes, 334 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) 

6301 318-25 
19-09-1821 

05-06-182 

Meijer Johannes, Logementhouder  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) 

6418 248-D  
09-06-1817 

Meijer Johannis * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e 
Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 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) 



9180 420 

05-03-1915 

Meijer Jouke,  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) 

9187 890 

04-07-1918 

Meijer Jouke, 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) 

5673 
 

146 
28-09-1899 

Meijer K., en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een brief 
ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken aangezien zij 

(scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J. B., Wiebinga 

Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B., Miedema R., 
Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma J. en Walstra 

Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6) 

6397 670 
15-06-1815 

Meijer Kapitein bij de 3e Divisie L:M:No. 19 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor 
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicher 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) 

8350 175/27-8 

21-02-1841 

Meijer Klaas Hellinga van beroep Landbouwer en ondertekend het volgende document>> wordt vermeld als lid van het 

Dijkbestuur van Visvliet in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 
192/10857 dat het Dijkbestuur van Visvliet en Gerkesklooster  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

8225  1253-13, 34 

10-12-1839 

Meijer Klaas Sytzes te Sneek wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, 
Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle 

gemeenten van Friesland (86)  

9185 1312 
05-10-1917 

Meijer Klaas,  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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 22 

06-02-1824 

Meijer Lich J. te Zweello, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

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

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 10 
06-02-1824 

Meijer Lich J. te Zweelo, 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 

6870 10-03-1825 

7-B 
  

Meijer Louw Sjoerds---- Steeringa Lurk Jaspers van beroep Potschipper wonende in zijn schip hij wordt vermeld in een stuk van 

de heere Vrederegter in een zaak van hem tegen Meijer Louw Sjoerds en Viersen Sijbe Pieters pachters van marktgelden te 
Dockum tevens het gewezen vonnis (aanwezig) In Naam des Konings door de regter Witteveen Jouwert waarin o.a. dat hij niet 

aan mag leggen aan de Marktvaart om daar zijn goederen te verkopen omdat zijne gewone ligplaats bij het pakhuis van 

Harkema Warner van beroep Pottebakker te Dockum jaar 1825 (10) 

6034 395 

30-05-1818 

Meijer Luitzen,   Arbeider, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan 

te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

6034 395 
30-05-1818 

Meijer Luitzen, Servetlinnen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  
aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

3701 23-D 

nr. 11-16 

02-02-1842 

Meijer Maartje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de 

Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

6256 371 

20-04-1815 

Meijer Marcus Adams , Onderwerp een brief van de fungerende Officier bij de regtbank te Leeuwarden de heer  Eekma J. , dat 

hij van mening is dat voornoemde  in regten berekkelijk de aangifte van het Twente Rier inplaats van een Koe te ageren enz. 

enz.  en dat hij van mening is dat tegen de gecalangeerden geene actie behoort te worden geïnstitueerd deze bestaan  hierin dat 
blijken attestatie afgegeven door: Koopmans Marten , Stienstra Jochum Jans,  Bouma Geele, de z.g.n. Twenter Rier van de 

geboorte af tot aflevering aan  Meijer Marcus Adams door den laatste enz. enz.  en deze attestatie afgegeven door Jans Haring 

en Bootsma Sijne R.  enz. enz,  jaar 1815 (3) 

8225  1245-8a 
31-40 

07-12-1839 

Meijer Maria kind van Zwaantje Meijer 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Meijer Marten, 333 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Meijer Mindert,  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, 15 
22-05-1840 

Meijer N. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6639 495 + 498 

23-05-1815 

Meijer N.---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens 

Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het 

Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, 
Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts 

Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, 

Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9) 

8364 499-10- 
7 - 8 

23-07-1840 

Meijer N. 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 Sueluw S. G. samen met Okkes 

Mr. S.   deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22) 



6632 1265 

27-09-1814 

Meijer N. J.---- Wijnia R. T. Schout van Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland   betreffende het 

achterstallige tractement van de predikant van Winzum en Baard de Heer Meijer N. J. een somma van vijfhonderd gulden enz. 

jaar 1814 (1) 

6400 
 

822A 
07-10-1815 

Meijer N. Luitenant ondertekend Commandant der Schutterij te Bolsward een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire 
zaken waarin vermeld waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815 (7) 

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Meijer N. nr. 28 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 

personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8386 949/15 

20-09-1841 

Meijer N. te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. 
Jaar 1841 (3) 

6641  581 

03-07-1815 

Meijer N.---- Zet van ’t Tjerk Tjerks en Dijkstra Thijs Sierks beide wonende onder den Dorpe Idzegahuizen in de Gemeente 

Tjerkwerd ondertekenen  een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij in qualiteit als Kerkvoogden op 9 
november 1813 van den voormaligen Prefect dezer Provincie authorisatie hebben bekomen om de vervallene en onherstelbare  

Kerk en Toren in Idzegahuizen op afbraak mogen verkopen  en zij hebben deze dan ook via Notaris Meijer N. geveild enz. jaar 

1815 (3) 

8358 345/6 
00-00-1841 

Meijer Neumark---- Neumark, Meijer verzoekt uitstelling van betaling van belasting enz. enz. samen met zijn vader Izak Meijer 
Neumark en zijn zuster Caroline Neumark met brief met handtekening van Meijer Neumark jaar 1841 (7) 

6401 

 

871-H-I-J 

25-09-1815 

Meijer Nicolaas hij staat vermeld in>> Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekent een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor 
de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (3) 

6633 1358 

03-11-1814 

Meijer Nicolaas---- Olivier W. gechargeerd wegens afwezig heid van deCommissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Meijer Nicolaas Notaris te Bolsward wordt voorgedragen voor de post van 

Secretaris van Sneek i.p.v. Schottanus E. die benoemd is als ontvanger der enz. jaar 1814 (1) 

8356 320-15 

02-04-1841 

Meijer Nicolaas staat vermeld in een document advijserende tot inwilliging van zijn verzoek om ontslag als Kapitein 

Kommandant der dienstdoende Schutterij van Bolsward en in vervulling van die vacature wordt voorgedragen Binkes Johannes 

secretaris der Grietenij Wonseradeel en thans Luitenant der zelfde Schutterij jaar 1841 (4) 

6395 505 
21-05-1815 

Meijer Nicolaas staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad  Bolsward met 
vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6402 

 

922-1+3 

09-12-1815 

Meijer Nicolaas 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 Bolsward ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document 

(13) 

6404  58-6 

05-02-1816 

Meijer Nicolaas staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij 

in de Gemeente Bolsward aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant 
Johannes van derVelde  der Diendstdoende Schutterij Bolsward enz. jaar 1816 (3) 

6396 619A 

23-06-1815 

Meijer Nicolaas staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van Bolswarde 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij 
aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6633  1415 

31-10-1814 

Meijer Nicolaas---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de 
op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de 

depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren 

te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts  
en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns 

Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt 

bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  
Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand 

Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar 

verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs 
Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire  Fockens L. en de getuigen Wouters 

Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma 

Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der 
Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring 

waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, 

Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie 

ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen 

Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17) 

8365 503/7 

00-00-1841 

Meijer Nicolaas, Eervol ontslag verleend als Kapitein Commandant  van de Schutterij te Bolsward  en in zijn plaats aangesteld 

Johannes Binkes 24-05-1841 (3) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Meijer Oege Reintjes 157 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) 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Meijer P. 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) 

9725 Deel 2 

03-05-1898 

Meijer P. Harlingen Kapitein op de Gironde 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 1898 (2) 

6259 746-b 

18-07-1815 

Meijer P. wegens geleverde pieken enz. , hij wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de Gemeente Almenum op 

het fonds van onvoorziene  uitgaaf der Gemeente voor den dienst over 1815 (2) 



6089 1186          

21-12-1822 

Meijer P? ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit 

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

6833 9-A blz. 7 

09-02-1824 

Meijer Paulus te Schiermonnikoog, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde 

Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie 
Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31) 

5990 665 

26-08-1814 

Meijer Paulus, gewezen commies te  Katwijk aan Zee,  Hij is een van de drie oude ambtenaaren van Convoyen en Licenten die 

voorgedragen worden  als Commies Ontvanger van Convoyen en Licenten te Makkum door het bedanken van de heer Wijs ….?   

Jaar 1814 (1) 

6857 6-A 

22-10-1824 

Meijer Pieter Hendriks----- Hoekstra Ybeltje Hessels huisvrouw van Meijer Pieter Hendriks Schoenmaker te St. Annaparochie 

verzoekt kwijtschelding van een boete wegens het te laat inleveren van  de memorie en de eed afleggen van de nalatenschap van 

Douma Trijntje Gerbens in 1823 te beinum overleden jaar 1824 (4) 

6854 3-A 
16-09-1824 

Meijer Pieter Hendriks--- Hoekstra Ybeltje Hessels huisvrouw van Meijer Pieter Hendriks te St. Annaparochie mede erfgenaam 
van  Douma Trijntje Gerbens verzoekt kwijtschelding  van  een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de 

nalatenschap van Douma Trijntje Gerbens jaar1824 (1) 

9186 244 
05-03-1918 

Meijer Pieter, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

6858 10-A 

08-11-1824 

Meijer Rijken Jans te Nijeschoot ,onderwerp Inpost op Turf en de persoon in regten te vervolgen enz. jaar 1824 (4) 

8280  517-11, 28 
19-05-1840 

Meijer Ruurd de weduwe te Huins wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de 
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle 

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Meijer Sietze Baukes te Smallingerland 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, 3 
nummer 32 

20-01-1840 

Meijer Sijtze 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) 

8375 708-5_6 
20-07-1841 

Meijer T. A. 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) 

8280 517-11, 21 
lijst 2 

19-05-1840 

Meijer T. 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. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

6261 864 

25-08-1815 

Meijer T. T. ----Roos Jantje weduwe van Camphof ….? te  Schiermonnikoog  het betreft haar binnengekomen request 

betrefffende nimmer is eenige aanmaning omtrent hunne pretentie aan mij (de Schout van Schiermonnikoog  Meijer T. T. die 

tevens ondertekend ) betrekkelijk enz. jaar 1815 (1) 

8375 708-5_15 

20-07-1841 

Meijer te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die 

namens Burgemeester en Wethouders  van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

8211 988-3, 37 

 Bladzijde 1 

26-09-1839 

Meijer W. J.  Oudeschouw 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) 

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Meijer W. J. 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) 

8266  214/8 

02-03-1840 

Meijer W. J., (deel 2) openbare veiling Herberg de Oude Schouw aan de Grote weg van Leeuwarden naar de Overijselse grens 

(Gemeente Akkrum) bij W. J. Meijer in huur.   

6383 157 
08-05-1814 

Meijer W. S. Capitein bij het 1e Bataillon Infanterie te Sneek, Hij schrijft en ondertekend een brief dat hij een bedrag restitueert 
met een wissel t.n.v. Rijke Abraham te Amsterdam enz. jaar 1814 (1) 

8211 988-3, 37  

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Meijer W. 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 

Meijer W. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Utingeradeel 

Meijer W. J.  te Oudeschouw 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) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Meijer W. 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) 

8265  193/2, 72 
25-02-1840 

Meijer W. J.  (deel 1) Openbare veiling Herberg de Oude Schouw aan de Grote weg van Leeuwarden naar de Overijselse grens 
(Gemeente Akkrum) bij W. J. Meijer in huur. Ook aanwezig een plakaat van aankondiging 

8386 949/7 

25-09-1841 

Meijer W. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid  Jaar 1841  (3 )   



8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Meijer W. te Oude Schouw 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) 

   

9182 285/24 

07-02-1916 

Meijer Theodorus Lemsterland Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916 

9180 330-24 
17-02-1915 

Meijer Theodorus Met signalement Nachtwacht Lemsterland, jaar 1915  (3) 

9183 1597 

06-11-1916 

Meijer Theodorus W. , 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) 

3700 6-B 
03-02-1836 

Meijer Tjalling F. gehuwd met Jaantje Hilwers , moet Meijer geen van Dijk zijn zoals in de burgelijke stand staat?? , 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) 

9187 735 
07-06-1918 

Meijer Tjerk, 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) 

8374 691/17 

15-07-1841 

Meijer Tjibbe Gjalts , zijn benoeming als schoolonderwijzer te Hijlaard jaar 1841 (1) 

8211 988-3, 37 
 Bladzijde 2 

26-09-1839 

Meijer W. te Oudeschouw 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) 

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Meijer W. 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) 

9921 14 
19-10-1882 

Meijer Wijbrandus Gemeenteveldwachter te Balk 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 1454 

07-10-1916 

Meijer Wilhelmina M. A. , 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) 

9180 330-16 
17-02-1915 

Meijer Willem  Met signalement Nachtwacht Haskerland, jaar 1915  (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Meijer Willem 169 is zijn volgnummer en Dordrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 

11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

9181 1957 
11-11-1915 

Meijer Willem en   Hofma Jarig, beide benoemd tot Veldwachter te   Nijehaske als Nachtwacht, jaar 1915 (2) 

9182 285/16 

07-02-1916 

Meijer Willem Nijehaske Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916 

8225  1245-8a     
1-10 

07-12-1839 

Meijer Willem x Anna Coetsier, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Meijer Willem, 511 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) 

6415 74 + 75 

19-03-1817 

Meijer W. ---- 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) 

9180 1030 

01-06-1915 

Meijer W. Breda Zijn sollicitatie als Veldwachter, jaar 1915  (3) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Meijer W. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

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

8386 949/7 

25-09-1841 

Meijer W. H. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid  Jaar 1841  (3 )   

8375 708-5_37 
20-07-1841 

Meijer W. te Oudeschouw 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) 

8225  1245-8a 

31-40 

07-12-1839 

Meijer Zwaantje en haar dochter Maria Meijer 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) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Meijeratken Johannes Lambertus, Schutter 1e afdeeling Geldersche schutterij * ca. 1802 (oud 36 jaar in 1838) Benstrup,  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) 

8359 372-13 

16-04-1841 

Meijeren J. J.  wonende wijk A. no. 6 te Leeuwarden van beroep Tapper en Kroeghouder 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 (30) 

8270  298/16 -12 
25-03-1840 

Meijerer Jacob, Handgeschreven brief van de Kroeghouder Jacob Meijerer te Ameland, jaar 1840 

8386 949/26 

20-09-1841 

Meijering Fokke te Engwierum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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

6839 21-A 

06-04-1824 

Meijering Gerrit Jans hij is als borg voor de Impost van Turf, (17 April 1818) van Hendrik Smit wordt ook als koper in 

genoemd de weduwe van ,  Andringa de Kempenaer van, Regnerus L.  enz. enz. (13) jaar 1824 

8285 619-5 
19-06-1840 

Meijeringh Ernst Flideries toen wonende te Ambt Ommen  en Brauers Gerard ook bekend onder de naam als Dekler Gerhard 
toen te Middelburg wonende de brieven van Naturalisatie worden ingetrokken enz. jaar 1840 (2) 

9187 1475 

05-10-1918 

Meijeringh Ernst Frederik Johan Willem gehuwd met, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), 

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

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Meijerink F. IJ. , 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) 

6382 20 nr.  160 

29-03-1814 

Meijers Abeles plaatsvervanger van Brandenburg Jan Harmens 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) 

9183 1198 
05-08-1916 

Meijers Gerardus W. 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Meijers C. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

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

9180 1054 

05-06-1915 

Meijers Gerardus Wilhelmus Josephus,  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) 

6381 39 

13-02-1814 

Meijers Gerrijt Jelles---- Meijers Jelle Gerrijts met zijn zoon Meijers Gerrijt Jelles die verklaard heeft dat zijn zoon door andere 

personen( Melles Elke en Minkes Sjoerd)  die in de Landmilitie zijn aangelot gedreigd wierd aan te brengen als enz. verder heeft 
hij een doopextract waaruit blijkt dat hij geboren is op 3 juli 1796 van de heer Taede Karste? Van Veenhouden  Waaruit blijkt 

dat hij nog geen 17 jaar is  enz. enz jaar 1814 (1) 

6381 39 
13-02-1814 

Meijers Jelle Gerrijts met zijn zoon Meijers Gerrijt Jelles die verklaard heeft dat zijn zoon door andere personen( Melles Elke en 
Minkes Sjoerd)  die in de Landmilitie zijn aangelot gedreigd wierd aan te brengen als enz. verder heeft hij een doopextract 

waaruit blijkt dat hij geboren is op 3 juli 1796 van de heer Taede Karste? Van Veenhouden  Waaruit blijkt dat hij nog geen 17 

jaar is  enz. enz jaar 1814 (1) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Meijers Meijer, 228 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) 

6008 82 blz. 3 

03-02-1816 

Meijers P. J. 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Meijers Philip, 229 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) 

8224 1229-1 

02-12-1839 

Meijers Wiltje---- Wester M. A.  heeft tot en met 1830 altijd te Paesens gewoond enz. het laatst bij Meijers Wiltje en na 1830 

heeft zij verblijf gehad enz. staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van 

Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Meijersma F. te N. Zijlen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de 

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

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

(5) Gehele provincie (122) 

8350 183-17 

22-02-1841 

Meijlink Antonie wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post van 

Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (3) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Meijlink Roelof 465 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) 

6418 248-b 1e bat  
3e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Meijlink Roelof 468 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-B 

01-06-1817 

Meijlof Sibbele 319 Blokzijl is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Meijering F. te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de 

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

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

(5) Gehele provincie (122) 

5991 756 

26-09-1814 

Meijers Pieter Jan , een door hem ondertekende brief dat hij als Zoutmeter wonende te Woudsent geboren te Leeuwarden op 9 

mei 1729 dus oud 86 jaar dat hij met eerbied verzoekt enz. enz. verder: De Schout van de Gemeente Woudsend Sybes S. S. 

schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland die inligtingen heeft gevraagd  betreffende eerstgenoemde, de 
brief gaat over o.a. dat hij als 2e commies is geplaatst te Collum nadat hij opzigter bij den Koornmolen is geweest verder nog 

andere zaken die hem aangaan enz. jaar 1814 (2) 

   

5991 756 
26-09-1814 

Meijers Pieter Jans , Zoutmeter te Woudsend geb, te Leeuwarden op 07-05-1729, een handgeschreven brief door hem 
ondertekend hij heeft de post van opzichter, enz. enz.  jaar 1814 (2)  

6082 453 

03-05-1822 

Meijers van Tjietske, 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) , 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)

  

6285 1247-40 
18-12-1817 

Meek (t?) Jan, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente 
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 

en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

8355 294-33 
26-03-1841 

Meel van Roeland,  Fuselier 4 de Afdeeling infanterie * 10-02-1803 Steenbergen,  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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Meerkerk van Jan 224 is zijn volgnummer en Streefkerk zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat 

met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

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

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Megesen van Jan 468 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

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

Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Mebius Jan, 606 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den 

Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo 

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

6424 607 

11-12-1817 

Mechelen van Jean 06-02-1783 Groningen wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche 

Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van 
hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes 

van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met 

hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 
1817 (3) 

6425 22 

10-01-1818 

Man de Pieter Hendrik * 29-08-1783 Oudenaarde 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) 

6421 407 

04-09-1817 

Martens Jan Baptist * 22-06-1788 Somergem wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche 

Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van 

hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van 
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun 

functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 

1817 (3) 

6423 541D 

17-10-1817 

Maroos Tamme Gerrits---- Matroos Jan Tammes * 24-12-1794 z.v. Maroos Tamme Gerrits en Jans Remk 26 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) 

6423 541D 

17-10-1817 

Matroos Jan Tammes * 24-12-1794 z.v. Maroos Tamme Gerrits en Jans Remk 26 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) 

6854 30-C 
23-09-1824 

Mangin Henry Joseph geb. 28-03-1796 Latour, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn 
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun 

signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

6249 
 

913 
23-09-1814 

Martens Oepke de pacht gemeint  van het Walgeld Mei 1797- April 1798---- Steiginga Popke Anes Landbouwer wonende te 
Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van Koudum met als onderwerp;  het opnieuw 

reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het vrij gebruik van de Dorpswal en Opslag te 

Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief  en verder aldus verpagt door Wouters Eelke Commies en Secrs  enz. jaar 
1814 (25) 



6249 

 

913 

23-09-1814 

Martens Oepke , de pacht gemeint  van het Walgeld van Mei 1797- April 1798---- Steiginga Popke Anes Landbouwer wonende 

te Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van Koudum met als onderwerp;  het opnieuw 

reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het vrij gebruik van de Dorpswal en Opslag te 

Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief  en verder aldus verpagt door Wouters Eelke Commies en Secrs  enz. jaar 
1814 (25) 

6069 

 

276 

05-04-1821 

Martens  Wlhelmus Martinus, * 18-09-1798 Hij wordt uitvoerig vermeld als 1 van de 8 zonen die gedoopt zijn in: Martens J. J.  

te Bolsward  Onderwerp een onderzoek waarin verzocht  wordt wanneer de nog 9 levende zonen  geboren en gedoopt zijn  en 
welke de namen zijn  enz. enz.  er is een goed onderzoek gedaan want alle gegevens van de zonen zijn nauwkeurig vermeld. 

Ook wat ze voor beroep hebben of hebben gehad, of ze wel of niet op school hebben gezeten  enz. enz.  jaar 1821 (7) 

6096 598               

04-07-1823   

Meerens Jan Christiaan geb. 28-04-1799 te Hoorn Prov. Noord Holland, Hij staat vermeld op een Tableau van voordracht voor 

de functie van  Ontvanger der registratie te Bolsward een documet met 9 kolommen met informatie enz. enz. jaar 1823 (3) 

8300  926/6 

17-09-1840 

Meeuwis Jan Meeuwis, Fuselier * 16-03-1801 Someren,  veroordeeld tot den dood met den strop is die straf bij Zijner majesteit 

enz. enz. , jaar 1840 (9) 

6069 
 

276 
05-04-1821 

Martens Marten * 16-05-1801 Hij wordt uitvoerig vermeld als 1 van de 8 zonen die gedoopt zijn in: Martens J. J.  te Bolsward  
Onderwerp een onderzoek waarin verzocht  wordt wanneer de nog 9 levende zonen  geboren en gedoopt zijn  en welke de 

namen zijn  enz. enz.  er is een goed onderzoek gedaan want alle gegevens van de zonen zijn nauwkeurig vermeld. Ook wat ze 

voor beroep hebben of hebben gehad, of ze wel of niet op school hebben gezeten  enz. enz.  jaar 1821 (7) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Marechal Joseph  * 11-09-1802 Maastricht;   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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Mark Bagot * 26-02-1803 Almenz,  Regiment  ;   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) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Mahieu Jan Joseph * 01-09-1803 Amsterdam, Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van 

militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de 

Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Castor in 1836  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en 
eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier 

(20) 

8372 636-10 
30-06-1841 

Meerburg Johannes, Fuselier 5de regiment  infanterie * 04-10-1803 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat 
van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de 

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

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

jaar 1841  (4) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Meijere de Jacobus Franciscus * 13-01-1804 Reresselaire Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie,  Hij staat op de 

Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden 

wegens vonnis van de Krijgsraad  , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Prinses Marianne in 1835  enz,  en vervallen 

van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en 
Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6069 

 

276 

05-04-1821 

Martens Hendrik * 30-01-1804 Hij wordt uitvoerig vermeld als 1 van de 8 zonen die gedoopt zijn in: Martens J. J.  te Bolsward  

Onderwerp een onderzoek waarin verzocht  wordt wanneer de nog 9 levende zonen  geboren en gedoopt zijn  en welke de 

namen zijn  enz. enz.  er is een goed onderzoek gedaan want alle gegevens van de zonen zijn nauwkeurig vermeld. Ook wat ze 
voor beroep hebben of hebben gehad, of ze wel of niet op school hebben gezeten  enz. enz.  jaar 1821 (7) 

6831 22-C 

00-00-1824 

Martens Gerrit * 18-02-1804 Woudsend , Johannes  Marten en Geeske Gerrits echtlieden te Lemsterland heeft zig schuldig 

gemaakt aan een overtreding (Misdrijf) art. 35 der wet op de nationale militie betreffende zijn zoon jaar 1824 (4) 

6830 23-C 
19-01-1824 

Martens Gerrit geb. 8-02-1804 en ged. 11 maart 1804 zoon van  Johannes Marten en Gerrits Geeske Onderwerp; Nationale 
Militie inschrijving en onderzoek naar zijn geboorte/doopplaats Jaar 1824 (5) 

6069 

 

276 

05-04-1821 

Martens Pieter * 17-09-1806 Hij wordt uitvoerig vermeld als 1 van de 8 zonen die gedoopt zijn in: Martens J. J.  te Bolsward  

Onderwerp een onderzoek waarin verzocht  wordt wanneer de nog 9 levende zonen  geboren en gedoopt zijn  en welke de 
namen zijn  enz. enz.  er is een goed onderzoek gedaan want alle gegevens van de zonen zijn nauwkeurig vermeld. Ook wat ze 

voor beroep hebben of hebben gehad, of ze wel of niet op school hebben gezeten  enz. enz.  jaar 1821 (7) 

6069 

 

276 

05-04-1821 

Martens Hermanus * 29-01-1809 Hij wordt uitvoerig vermeld als 1 van de 8 zonen die gedoopt zijn in: Martens J. J.  te 

Bolsward  Onderwerp een onderzoek waarin verzocht  wordt wanneer de nog 9 levende zonen  geboren en gedoopt zijn  en 
welke de namen zijn  enz. enz.  er is een goed onderzoek gedaan want alle gegevens van de zonen zijn nauwkeurig vermeld. 

Ook wat ze voor beroep hebben of hebben gehad, of ze wel of niet op school hebben gezeten  enz. enz.  jaar 1821 (7) 

8178  344/7 
02-04-1839 

Martis, Invt. d.d. Jacobus  Martisgeb. 22-12-1809 Reuphen (Rucphen) Is veroordeeld tot den Doodstraf met den Kogel enz. jaar 
1839 (7) 

6069 

 

276 

05-04-1821 

Martens Johannes   * 19-02-1811 Hij wordt uitvoerig vermeld als 1 van de 8 zonen die gedoopt zijn in: Martens J. J.  te 

Bolsward  Onderwerp een onderzoek waarin verzocht  wordt wanneer de nog 9 levende zonen  geboren en gedoopt zijn  en 

welke de namen zijn  enz. enz.  er is een goed onderzoek gedaan want alle gegevens van de zonen zijn nauwkeurig vermeld. 
Ook wat ze voor beroep hebben of hebben gehad, of ze wel of niet op school hebben gezeten  enz. enz.  jaar 1821 (7) 

6623 43 

07-08-1813 

Meer de IJnske Jans, 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 43 

07-08-1813 

Meer de Jacob Jans, 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 43 

07-08-1813 

Meer v.d. Jetske Pieters, 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) 



6069 

 

276 

05-04-1821 

Martens Sietse *  10-06-1814 Hij wordt uitvoerig vermeld als 1 van de 8 zonen die gedoopt zijn in: Martens J. J.  te Bolsward  

Onderwerp een onderzoek waarin verzocht  wordt wanneer de nog 9 levende zonen  geboren en gedoopt zijn  en welke de 

namen zijn  enz. enz.  er is een goed onderzoek gedaan want alle gegevens van de zonen zijn nauwkeurig vermeld. Ook wat ze 

voor beroep hebben of hebben gehad, of ze wel of niet op school hebben gezeten  enz. enz.  jaar 1821 (7) 

8384 920-20 

17-09-1841 

Martinali Petrus * Gemert 31-07-1814, 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) 

8372 636-10 
30-06-1841 

Meer van der Arie, Marinier korps mariniers * 08-12-1814 Leiden,  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) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Meijer Anne * 02-03-1816  3e Stuurman op IJstroom, jaar 1837 

8372 636-10 

30-06-1841 

Marchand Magnus, Lancier 1ste regiment lanciers * 21-04-1816 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van 

eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire 

stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van 
Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in 

Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  

jaar 1841  (4) 

6069 
 

276 
05-04-1821 

Martens Eelke * 10-12-1816 Hij wordt uitvoerig vermeld als 1 van de 8 zonen die gedoopt zijn in: Martens J. J.  te Bolsward  
Onderwerp een onderzoek waarin verzocht  wordt wanneer de nog 9 levende zonen  geboren en gedoopt zijn  en welke de 

namen zijn  enz. enz.  er is een goed onderzoek gedaan want alle gegevens van de zonen zijn nauwkeurig vermeld. Ook wat ze 

voor beroep hebben of hebben gehad, of ze wel of niet op school hebben gezeten  enz. enz.  jaar 1821 (7) 

8207 898-17 

30-08-1839 

Meijer Louris, * 15-12-1817 Barsingerhorn,  Korps Rijdende Arillerie Kanonnier, , Hij staat op de Signalements lijst van 

militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de 

Krijgsraad  tot geseling met den strop om den hals aan de galg vastgemaakt , Brandmerk en 8 jaren  enz. enz,., een lijst. met 15 
kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9) 

8127 1191/3, 150 

30-10-1838 

Marcus Johannes Leonardus Medemblik  * 14-10-1819 Zeeman, jaar 1838 

8384 920-20 
17-09-1841 

Meesters johannes * Den Bosch 18-05-1820, 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) 

8376 744/15-11 

30-07-1841 

Manje Jan Binnes * 24-09-1821, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Kajuitwachter 

op  Maria Jacoba (4) 

6077 985 + 1058 

11-12-1821 

Mayn William---- is op den 6e december 1821 gestrand op het vaste zeestrand drie schepen zijnde de 1e een Engelsch Brik 

genaamd Suzan gevoerd geweest door den Capitein  Mayn William Sent Eiwerts in de Bristalze Kanaal in Engeland beladen 

met Hennip,  Talk en enige Posten. Komende van Sint Pietersburg met bestemming Fruro bij Valmont in Engeland  de 2e zijnde 

een Galjas genaamd Francisca  gevoerd geweest door Hamann Christiaan woonachtig in  Balga bij Koningsbergen beladen met 

Steenkool komende van Shields bij Niew Kassel in Engeland met bestemming Bourdeaux en de 3e een Brik genaamd Eilart 

gevoerd geweest door  Born Allan  wonende in Sunderland in Engeland beladen met Steenkool komende van Sunderland met 
onbekende bestemming enz. jaar 1821 (3) 

6079 182 

18-02-1822 

Maire le  Jan Lef 44 jaar Hij staat 18-02-1822 op een document als candidaat voor de post van rechter te Leeuwarden ( ook 

staan daar zijn vorige functie en die van heden op, tevens woonplaats en aanmerkingen  i.p.v. Wieland Thomas,   hij heeft eervol 
ontslag uit zijn post als rechter enz. jaar 1822 (2) 

6080 217 

01-03-1822 

Maire le  Jan Lef 44 jaar Hij staat 01-03-1822 op een document als candidaat voor de post van rechter te Leeuwarden ( ook 

staan daar zijn vorige functie en die van heden op, tevens woonplaats en aanmerkingen   i.p.v. Wieland Thomas,   hij heeft 

eervol ontslag uit zijn post als rechter enz. jaar 1822 (2) 

8305 1010/17 

12-08-1840 

Margrée Jan , Marinier Korps mariniers * 10-11-1822 Wijhe,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen 

welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de 

Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn 
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits 

Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4) 

8375 716-3_1M 

22-07-1841 

Meer van der Sjoerd 26-04-1834 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

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

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

8375 716-3_1P 
22-07-1841 

Meer van der Johannes 23-07-1834 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en 

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

8375 716-3_1P 
22-07-1841 

Meer van der Trijntje 23-07-1834 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) 

8059 1168/21 

286/10121 

18-11-1837 

Manning J. te Londen Kapitein op het schip de Friends, 18-11-1837 

8059 286/, 10259  

+10260 

22-11-1837 

Manning J. te Londen Kapitein op het schip de Flora, 22-11-1837 

8060 286/110883 
 

+110884 

Manning J. te Londen Kapitein op het schip de Friends, 13-12-1837 



13-12-1837 

8061 286/11092 

+11093 

19-12-1837 

Manning J. te Londen Kapitein op het schip de Flora, 19-12-1837 

8132 286/277 
+278+31/8, 286 

09-01-1838 

Manning J. Londen Kapitein op de Friends, 09-01-1838 

8075 220/18, 286 
03-03-1838 

Manning John Kapitein op de Flora, 03-03-1838 

8120 286                 

1072/25 

29-10-1838 

Manning J. Kapitein op de Flora, 29-10-1838 

8127 286                 

1211/19 

05-12-1838 

Manning J Schotland Kapitein op de Flora, 05-12-1838 

8172 246/13, 286 

05-03-1839 

Manning J. Londen Kapitein op de Flora, 05-03-1839 

8226 1272/20, 

286 
14-12-1839 

Manning John Londen Kapitein op de Flora, 14-12-1839 

8320 286, 1036  

+ 1037 
30-01-1840 

Manning J. Londen Kapitein op de Flora, 30-01-1840 

 

8270  298/16  

25-03-1840 

Meer van der Ale Martens, Oosterwierum enz.  d.d. 25-03-1840 Handgeschreven brief van de Korenmolenaar Ale Martens van 

der Meer te Baard, jaar 1840 (Wijk Blauwe Map A.) 

8375 716-3_1F 
22-07-1841 

Meij van der IJede Bart 01-05-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en 

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

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

6872 05-04-1825 

10 en 12-A 

Maire le Jan 46 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Rechter van Instructie in de Rechtbank van Leeuwarden 

door de benoeming van Tromp Tiete Lolkes als vice President in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat 

met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7) 

6417 211 
15-05-1817 

Meijer Jan 50 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e 
Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 

kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. 

jaar 1841 (6) 

8362 450-25 

08-05-1841 

Maas Antonie, dragonder regiment ligte dragonders no. 5 * 04-11-1820 Berlicum,  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) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Meijer Jan 22 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 

met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn 
afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Meer van der Jan, 24 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) 

8164 136/16, 286 

06-02-1839 

Mannings John, te Engeland Kapitein op het schip de Flora, 06-02-1839 

6854 30-C 
23-09-1824 

Meert Jan Francois gewb. 21 03-1798 Brussel, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn 
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun 

signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Markgraaf  Cornelis , Fuselier 18e afdeeling Infanterie  * 01-04-1814 Erp,  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) 

8201 785/9 

Bladzijde 4 
07-05-1839 

Mayor R. Kapitein is met zijn schip de Attwood (St.) op 4 Mei vanuit Brielle vertrokken naar London, 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) 

6386 124       

08-08-1814                         

Meijer Nicolaas notaris te Bolsward is benoemd op 7 augustus als 2e Luitenant van de Schutterij der Stad Bolsward enz. jaar 

1814 (1) 

6014 519 

17-08-1816 

Meeth C. voor Bindlonen, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het 

bedrag  op enz. 17-08-1816 (1) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Maassen Johannes, Kanonnier  regiment rijdende artillerie * 19-08-1819 Deventer,  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) 

8260 105/20, 286 

30-01-1840 

Mannings J., te Engeland Kapitein op het schip de Flora, 30-01-1840 

8355 294-33 
26-03-1841 

Meijer Izaak Joseph, Tamboer 4 de Afdeeling infanterie * 07-02-1821 Hoogeveen,  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) 

8220 1150/13 
09-11-1839 

Mannings J., te Engeland Kapitein op het schip de Flora, 09-11-1839 
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