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Invt. Akte Toegang 11 ** 

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

  ‘’ Nieubuur Ferf zie onder Ferf 

8201 785/9 

Bladz. 2 

07-05-1839 

Nieboer K. W. Kapitein met het schip de Vrouw Jantina van Alkmaar naar Christiansand  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) 

8353 240/8, 286 

10-03-1841 

Nieboer Z: W. Harlingen Kapitein op de Leeuwarden, jaar 1841 

6833 38-D deel 2 
Blz. 25 

06-02-1824 

Niebuur Ferf H. President van het Provinciale Kerkbestuur te Vriesland, 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 

6242 117 

17-02-1814 

Niebuur T. van beroep Slager. Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van 

het stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3) 

8108 863-12 
01-09-1838 

Niederer Andreas, Adjudant Onder Officier 9e afdeeling Infanterie * 30-12-1810 Walzenhauzen Zwitserland,  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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Niegelmann Christiaan, 11 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) 

8077 286, 264/15 
16-03-1838 

Niehof E. A. Kapitein op de Jacoba en  Catharina, jaar 1838 

6423 541C 

16-10-1817 

Niehof Mike Entes ---- Werf van der Siebren Annes  * 28-10-1798 zoon van Werf van der Anne en Siebrens Goutjen 

staat vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der 
nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van het schip de Jacoba Catharina  met als capitein 

Niehof Mike Entes  enz. jaar 1817 (4) 

6081 411 

23-04-1822 

Niehoff Albert Everts bezitende de 3e rang als Schoolonderwijzer wordt aangesteld te Weidum  ook genoemd de 

Schoolopziener Roman(r)?) P. J. 

6083 544 + 545 

06-06-1822 

Niehoff Albert Everts hij heft op den 12e mei 1822 na zijne benoeming en aanstelling als zodanig op de vakante school te 

Weidum zijn functie heeft aanvaard enz. jaar 1822 (2) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 6 

06-02-1824 

Niekerk E. te Aarlanderveen, deel 1 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 

Niekerk E. te Aarlanderveen, deel 2 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 

6002 715 

10-08-1815 

Niekerk van Dominicus---- Ebmeijer Johannes te Zaandam en Niekerk van Dominicus te Nieuwkoop beide 

Korenmolenaars en Tappers  verzoek om enz. enz. jaar 1815  (4) 

8272  345/13 

08-04-1840 

Niekerken van Jan , Kanonnier * Den Haag 1-11-1810 Tot den Doodstraf veroordeeld ter zake van desertie maar enz, jaar 

1840 

8187 496/19, 119 

13-05-1839 

Nieland ….? Schipper op de Vrouw Catharina, jaar 1839 

6028 810 

13-11-1817 

Nielissen Frans H. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

9183 1306 

06-09-1916 

Nielsem Willem, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

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

9725 Deel 2  

Blz.35 
00-00-1881 

Nielsen Adam naar de Middelandsche 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 1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.30 
00-00-1880 

Nielsen Adam 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 Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.38 

00-00-1881 

Nielsen Adam naar de Middellandsche 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 1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.34 

00-00-1881 

Nielsen Adam naar de Oost en Middelandsche 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 
1881 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.28 
00-00-1880 

Nielsen Adam naar Sundswall,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 
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9725 Deel 2  

Blz.40 

00-00-1882 

Nielsen Adam,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

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

9725 Deel 2  
Blz.30 

00-00-1881 

Nielsen Adam, 2 reizen 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 Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. 

jaar 1881 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.18 

00-00-1878 

Nielsen Adam, 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 1878 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.24 

00-00-1879 

Nielsen Adam, 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 1879 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.27 

00-00-1880 

Nielsen Adam, 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 1880 (2) 

7977 158-6, 15 

14-02-1837 

Nielsen Haring Johannes, 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) 

8356 328/27- 7            
03-04-1841 

Nielsen Haring nr. 132 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) 

3700 15-C 
nrs  9 - 16 

04-02-1837 

Nielsen Jan Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 

8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

9921 14-A 
19-10-1882 

Nielsen Johannes Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 
Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

8375 716-3_1E 

22-07-1841 

Nielsen Johannes Jan 27-04-18737 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud 
vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

3700 15-C,  

Nrs. 9 - 16 
04-02-1837 

Nielsen Johannes Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

8201 785/9 

Bladz.  2 

07-05-1839 

Nielsen N. P. Kapitein is met zijn schip de Hebe  vanuit Drammen 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) 

8201 785/9 

Bladz.  2 
07-05-1839 

Nielsen N. P. Kapitein is met zijn schip de Hebe vanuit Drammen  geladen met Hout op 6 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) 

9184 155 
03-02-1917 

Nielsen Willem, 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) 

6027 755 

25-10-1817 

Nielson Jens-----Visser Barend  , in een handgeschreven  brief met zijn handtekening  waarin hij gemachtigd is het bij 

Zurich (Fr) gezonken schip de Basen  met Kapitein Nielson Jens,  enz. enz. jaar 1817 (1) 

6029 866 

06-12-1817 

Nielssen Jens---- Visser Barend & zoon, wij ondergetekende Rodenhuis Ype, Rodenhuis Jetze Kooplieden te Harlingen 

en eerstgenoemde verklaren dat enz. enz. betreft het gestrande schip Basen, gestrand bij Zurich gevoerd door Kapitein 

Nielssen Jens jaar 1817 enz. jaar 1817 (5 

9183 1454 
07-10-1916 

Nielzen Bouke, 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) 

8267 237/4, 188 

07-03-1840 

Nieman ….?  Op de Engelsmanplaats Schipper op het Klaringsvaartuig, jaar 1840 

8132 264/124 

04-01-1838 

Nieman ….? hij staat vermeld als Zeeman, jaar 1838 

6288 309-6 

09-04-1818 

Nieman Harmen ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente 

Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier 
(13) 

8062 7/19, 264 

03-01-1838 

Nieman Jacob Zeeman, jaar 1838 

6034 395 
30-05-1818 

Nieman Johannes , Schaarslijper, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke 
middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Niemandal R. J. 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) 

8375 708-5_25b 
20-07-1841 

Niemandal R. J. te Ritzumerzijl 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) 



8307 1053/10,  

286 

23-10-1840 

Niemann J. Harlingen Kapitein op de Minerva, jaar 1840 

8214  1028/12 
08-10-1839 

Niemans Jan Annes 21 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) 

8285 623-13 

22-06-1840 

Niemantinga Berend Oosterman loteling der nationale Militie ligting 1839 nummer 8 voorkomend op de lijst van 

nalatgden heeft thans aan zijne verpligting voldaan enz. jaar 1840 (3) 

8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Niemendal R. J. te Ritsumazijl 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) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Niemendal R. J. te Ritsumazijl, 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Niemendal R. te Ritrsumazijl 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) 

8274 374/13, 174 

16-04-1840 

Niemendal Reinder Jans Ritsumazijl \Schuitenjager, jaar 1840 

8274 374/13, 174 

16-04-1840 

Niemendal Reinder Jans Ritsumazijl \Schuitenjager, jaar 1840 

6623 126-133 

06-01-1814 

Nienhuis (Neijenhuis ) Wiebe Tjeerds, ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra 

Jan Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse 

Hendriks als uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en 
Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van 

der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, 

Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een 
Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7) 

6632  

 

  

1316 lijst 2_L. 

22-10-1814 

Niensma Fedde T. 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) 

6281 583- 36 
05-06-1817 

Nierbaij Klaas Goitzes, Guardenier,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 
Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en 

drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) 

dossier (9) 

9186 548 
04-05-1918 

Nierstrasz Chretien Denis Emili, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven 
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

8386 949/16 
20-09-1841 

Nies de E. te Nijehaske, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als koper van  Dranken in de maand Augustus)  

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

6383 75 
23-04-1814 

Nieses Jan 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) 

6256 334 

10-04-1815 

Niesing Bernardus, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te 

Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben 
zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 

1815 (5) 

6059 
 

403  
08-06-1820 

Niessen Renke---- Buhr Jan Christophers een koopakte (in het Duits) dat hij het Schip de Goede Hoop gekocht heeft van 
Schroeder Friederich Wilhelm met als getuigen Friederichs U. A. en Niessen Renke ook genoemd Meinen Ducke waar 

aan geld betaald is in termijnen enz. , Jaar 1820 (5) 

8308 1071-3 

29-10-1840 

Niesten Maria Magdalena, Koloniste samen met haar kinderen in onderstand bij de Maatschappij van Weldadigheid als 

no. 2722 in dit stuk dat zij buiten huwelijk leefde en ook waar ze steeds heeft gewoond. enz. jaar 1840 (6) 

5674 1 

02-04-1908 

Nietern J. te Delfzijl gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend aan Wagenborg E,. om met zijn stoomboot 

“Anna Meika”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1908 (1) 

9725 Deel I  

Blz. 32 
00-00-1868 

Nieting Geert, 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. 39 
00-00-1869 

Nieting Geert, 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. 40 
00-00-1869 

Nieting Geert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 
6 kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 42 

00-00-1870 

Nieting Geert, 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) 

8257  74/15 

22-01-1840 

Nieting Jan Geerts loteling der Nationale Militie ligting van 1837 was eerst nalatig maar heeft thans aan zijn verpligting 

voldaan enz. jaar 1840 (3) 

6244 320 

24-03-1814 

Nieuburg D. Hij behoort tot de Vroedschap der stad Harlingen  enz.  en tekent een bijlage van----Harlingen: een 

geschreven en  een gedruk boekje met  Ordonnantie en Artikelen  op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de 



havens der stad Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig 

zal moeten reguleeren gedrukt door  de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (1) en dossier (31) 

6412 394 

05-12-1816 

Nieubuur D.---- Steenderen van Andries ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  tevens ondertekenen 

Ens S. Med. Prof en Chirurg Majoor en Nieubuur D. Med. Doctor en Ypey M. diverse documenten, het betreft het 
vervolg op het document  van 07-10-1816 >>>>Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend 

een brief aan de  Minister van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 

Fransch en nederlandsch Onderwijzer te harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz.  maar dat hij vind 
wegens incompetentie van de Krijgsraad enz. verder ondertekende Broodkorf  Johannes van beroep Tamboer en Bode bij 

de Krijgsraad van de Schutterij te Harlingen enz. en  tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende 

schutterij te Harlingen en verder ondertekenen Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester. H. der Stad en Blok K. 
secretaris der stad enz. jaar 1816 (8) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 8 
06-02-1824 

Nieubuur D. te Harlingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 16 
06-02-1824 

Nieubuur D. te Harlingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 1 

blz. 11 

16-01-1822 

Nieubuur D. te Harlingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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

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

6709 36 deel 2  

 blz. 16 

16-01-1822 

Nieubuur D. te Harlingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 
Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. 

Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6669 415-f 
23-10-1817 

Nieubuur Dirk Lid van de Raad van Harlingen 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) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Nieubuur Dirk te Harlingen, 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) 

6834 17-B 

17-02-1824 

Nieubuur Ferf H is een der leden van het Provinciaal College der Hervormden van toezicht met hun functie enz. jaar 1824 

(2) 

8380 820-3 
20-08-1841 

Nieubuur Ferf H. Predkant te Bergum staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met 
de Generale Directie voor de zaken der Hervormde Kerk enz. jaar 1841 (2) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Nieubuur Ferf H. te Bergum, 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) 

6243 191-3 

06-03-1814 

Nieubuuren D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

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

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

6415 98 

28-03-1817 

Nieubuurt Dirk---- Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester  en ter Ordonnantie en Blok K. van  Harlingen ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld   Siersma Doeke J.  en Nieubuurt Dirk 

als benoemd leden van de raad tot het tekenen enz. enz. jaar 1817 (1) 

6646  957 lijst 5 

20-12-1815 

Nieubuurt Dirk wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

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

de Raad van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-A               
05-01-1816 

Nieubuurt Dirk wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van 

de Raad van Harlingen enz. jaar 1816 (8)   

6383 97     
23-04-1814 

Nieubuurt M. geboren Zijlstra te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt 
op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire 

zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) 

(Dossier 26) 

6277 30-15 
09-01-1817 

Nieuhof Aijke E. 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) 

6671 54 deel 2, 7 

22-01-1818 

Nieuhoff B. (Prof) te Harderwijk Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland 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) 

6671 54 blz. 6 

22-01-1818 

Nieuhoff B. (Prof) te Harderwijk Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

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

1818 (5) dossier (24) 



6683 2 deel 1 

Blz. 6 

04-01-1819 

Nieuhoff B. (Prof.) Ouderling te Harderwijk tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de 

voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten 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. 12 
22-01-1818 

Nieuhoff B. (Prof.) te Harderwijk 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, 8 
04-01-1819 

Nieuhoff B. (Prof.) te Harderwijk 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 

Nieuhoff B. (Professor) te Harderwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken 
der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

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

enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Nieuhoff B. te Harderwijk Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

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

6709 36 deel 1 
blz. 6 

16-01-1822 

Nieuhoff B. te Harderwijk 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) 

6005 938 blz. 5v 

30-11-1815 

Nieuland Klaas Pieters 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) 

8377 768/2 
06-08-1841 

Nieuman Johannes Karels, gehuwd met Greijdanus Johanna,   Onderwerp;  overlijden van een gepensioneerde Jaar 1841 
(2) 

6833 27-A blz. 9 

06-02-1824 

Nieunhof Sjoerd te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 

bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 
schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6383 83      

23-04-1814 

Nieustra W. C. te Suawoude 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) 

9465 Deel 1, 8 

30-12-1864 

Nieuveen J. te Groningen een Stoombootdienst  van Lemmer naar Groningen,  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 1864 (6) 

5664 162, 34 
27-02-1917 

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Bato,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162, 34 

27-02-1917 

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

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162, 34 

27-02-1917 

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Oldambt,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162, 34 

27-02-1917 

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Sappemeer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162, 34 

27-02-1917 

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Stad Winschoten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162, 34 

27-02-1917 

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Stad Zutphen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 162, 35 

27-02-1917 

Nieuveen R. te Sneek met het Schip de Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

9185 1652 

00-12-1917 

Nieuw Bildt----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van 

Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917 

9181 

 

2129 

10-12-1915 

Nieuw en St. Joostland------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd  de landbouwers.  

Vogel de J.,  te Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven 

Horst  Serle van der, Bliek A. te Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz.  te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13) 

6092 241 
21-03-1823 

Nieuw Kruisland  Verveening: Onderwerp, de Bepalingen en Voorzorgen  enz. enz. verleend wordt  tot het voortzetten  
der in de Gemeente Kollumerland  en Nieuw Kruisland  en Idaarderadeel  bestaande verveeningen  jaar 1823 (8) 

6255 254 

10-03-1815 

Nieuwbuur D. , Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de 

Vroedschap der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De 
Vroedschap op voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd  enz. enz.  Hebben na 

examinatie bevonden dat dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen  enz. enz. Jaar 1815 (15) 

6683 2 deel 2, 3 

04-01-1819 

Nieuwbuur Ferff H. te Bergum 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 2,14 

04-01-1819 

Nieuwbuur Ferff H. te Bergum 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Dantuma-        

            deel  

Nieuwbuur G. te Rinsumageest staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in 

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

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



6383 94     

23-04-1814 

Nieuwbuurt Dirk te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 

van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

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

6658 575 blz. 2 
25-11-1816 

Nieuwdam Siebe Willem 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) 

6658 575 blz. 4 
25-11-1816 

Nieuwdam Willem 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) 

6255 259 
11-03-1815 

Nieuwe Beyer---- Bonga Monte Johannes hij tekent als Diacen een request voor de Diaconie der Gemeente te Holwerd, 
Onderwerp: Dat hunne voorgangers  in November 1811 aan Bokma B. D. lid gemeentebestuur West Dongeradeel enz. 

wegens de regeling van Inquartiering der Franschen en zij hebben verhuurd ee schone huizing  de Nieuwe Beyer genaamd 

enz. en dat zij de huurpenningen enz. enz. jaar 1815 (4) 

5662 101 

01-04-1881 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 101 

01-04-1881 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 16 

26-04-1883 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 16 

26-04-1883 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 17-B 

00-00-1883 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 17-B 

00-00-1883 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1883 

5662 24 

31-03-1885 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 24 

31-03-1885 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter ,  komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 29 

01-04-1885 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 38 

27-04-1882 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 38 

27-04-1882 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 49 en 9 
22-04-1886 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer 
over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5662 49 en 9 

22-04-1886 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5662 9 
14-04-1881 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; 
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 9 

14-04-1881 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 9 
30-03-1882 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruyter,  komt voor in een Dossier; 
Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 9 

30-03-1882 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 9,  
48= Minuut 

28-04-1887 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer 
over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5663 17 + 9 

08-04-1897 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter en met het Schip de Admiraal 

Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen 
chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 9 

32 =Minuut 
19-04-1888 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 9 

66 =Minuut 

18-04-1889 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter en met het Schip de Admiraal 

Tromp,, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen 

chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 25 

20-04-1899 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter en met het Schip de Admiraal 

Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen 

chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 44 en 9 

17-04-1890 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

5663 142, 9 

16-04-1891 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Admiraal de Ruiter en met het Schip de Admiraal 

Tromp,, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen 
chronologisch geordend, 1888-1899 

5662 101 

01-04-1881 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 



5662 16 

26-04-1883 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 17-B 

00-00-1883 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 24 
31-03-1885 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 29 
01-04-1885 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 38 

27-04-1882 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 49 en 9 
22-04-1886 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5662 9 

14-04-1881 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 9 

30-03-1882 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5663 17 + 9 

08-04-1897 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [1] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 9 

32 =Minuut 

19-04-1888 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [3] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 9 
66 =Minuut 

18-04-1889 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [4] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer 
over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 25 
20-04-1899 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [5] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer 
over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 44 en 9 

17-04-1890 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [6] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5663 142, 9 
16-04-1891 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij. [7] te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer 
over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5663 30-03-1898 Nieuwe Dokkumer Stoomboot Mij.[2]  te Dokkum met het Schip de Tjerk Hiddes , komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5711 2 staat E 
28-08-1902 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot My.  Eigenaar en Inhoudsgrootte van  het schip in m3  Schip de  Tjerk Hiddes Onderwerp: 
Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 

weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot My. Eigenaar en Inhoudsgrootte van  het schip in m3  Schip de  Admiraal de Ruyter 

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

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Nieuwe Dokkumer Stoomboot My. Eigenaar en Inhoudsgrootte van  het schip in m3  Schip de  Admiraal Tromp 

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

5672 95 

26-03-1896 

Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij , een  verleende vergunning (Wit)  tot het Varen  in Friesland met de “Admiraal de 

Ruijter“ met het reglement enz. jaar 1896 (1) 

5672 96 
26-03-1896 

Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij , een  verleende vergunning (Wit)  tot het Varen  in Friesland met de “Tjerk Hiddes“ 
met het reglement enz. jaar 1896 (1) 

5672 30 

28-02-1891 

Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij---- Lijbering  Jac’s   Directeur – Boekhouder der Nieuwe Dokkumer 

Stoombootrederij te Dokkum schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  met het verzoek om een 
vergunning  voor de bestaande dienst tussen Dokkum en Leeuwardente mogen Continueren met hun stoombooten de 

“Tjerk Hiddes”,  “Admiraal Tromp”en de “Admiraal de Ruiter” van alle drie zijn de maten en diepgang vermeld  enz. jaar  

1891 (4) 

5672 139 
03-06-1897 

Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij ----Minnema P. M. Sz. , directeur der Nieuwe Dockumer Stoombootmaatschappij te 
Dokkum een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen in Friesland met de “Admiraal Tromp “ met het reglement en de 

maten van het schip, enz. jaar 1897 (2) 

5673 

 

109  

Blz.1 t/m 8 

05-02-1900 

Nieuwe Dokkumer Stoombotmij. ,te Dokkum Tjerk Hiddes I,   staat vermeld op een lijst Naamsverandering van 

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

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

5673 

 

39 

05-02-1900 

Nieuwe Dokkumerstoombootmaatschappij , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Rottevalle en 

Omstreken“tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 
1901 (1) 

6056 193 

18-03-1820 

Nieuwe haske aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, 

Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2) 

5711 13 
07-03-1900 

Nieuwe Leeuwarder  Stoomboot My. met het Schip de  Stanfries III, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van 
toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen 

dossier  jaar 1900 (9) 

5664 25 
10-05-1900 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1]  met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 A.8 Bijl. 22 

27-04-1911 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1] met de schepen  de Stanfries I, II, III, IV, V, VI,  VII en VIII,  komt voor in een 

Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 
1911 

5664 25 

10-05-1900 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1] met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 



5664 3, 8 

20-04-1916 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1] met het Schip de Stad Franeker II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 25 

10-05-1900 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [1] met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 37, 8 
01-04-1910 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [2] met de schepen de Stanfries  I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII. ,  komt voor in een 
Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 

1910 

5664 29, 3 
16-04-1903 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [2] met het Schip de Admiraal de Ruiter,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 29, 3 

16-04-1903 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [2] met het Schip de Admiraal Tromp,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 A.8 Bijl. 22 
27-04-1911 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [2] met het Schip de Stad Franeker III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 3, 7 

20-04-1916 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [3] met de schepen de Stanfries I, II,  III en IV,  komt voor in een Dossier; Verkeer 

over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 A.10 Bijl.22 
25-04-1912 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [3] met het Schip de Stad Franheker III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 A.10 Bijl.22 

25-04-1912 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [4]  met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII en IX,  komt voor in 

een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 
jaar 1912 

5664 3, 8 

20-04-1916 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. [6] met de schepen de Stanfries V, VI, VII, VIII en IX,  komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5711 13 
07-03-1900 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. met het Schip de  Stanfries 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 

dossier  jaar 1900 (9) 

5711 13 

07-03-1900 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My. met het Schip de  Stanfries II , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van 

toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen 
dossier  jaar 1900 (9) 

5664 29, 3 

16-04-1903 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My.[2]  met het Schip de Tjerk Hiddes ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 29, 9 
16-04-1903 

Nieuwe Leeuwarder Stoomboot My.[5]  met de schepen de Stanfries I, II, III, IV, V, VI, en VII,  komt voor in een 
Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 

1903 

5674 20 
26-03-1910 

Nieuwe Leeuwarder Stoombootmy. te Leeuwarden gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met de 
motorboot “Noord Holland III”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1910 (1) 

6093 301 

10-04-1823 

Nieuwe Pekela, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. 1823 (8)) 

5711 47 

10-03-1898 

Nieuwe Rotterdamsche Courant , Rotterdam Courantenstukjes  waarin voorkomen  de Tolheffingen in Friesland, 

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 1898  (14) 

6096 671 
22-07-1823    

Nieuwe Schans---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden  verzonden 
aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2,  Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris schuit 

1.  verder genoemd Eskes K.  enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip  met een 

Inventaris en Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders, schipper,  
Dijk van Klaas Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening, Claessen 

Claas,  Jurgens Foike  een rekening met zijn handtekening,  jaar 1823 (18) 

6079 139 

06-02-1822 

Nieuwe Zijlen  ---- Keuning Jan Andries Hij ontvangt een betaling  wegens herstellingen aan de Groote Zeesluis  

genaamd de Nieuwe Zijlen  onder Aengwierum  jaar 1822 (3) 

6045 268 

20-04-1819 

Nieuwe Zijlen  Bestek en conditieen wegens het vernieuwen van de vloeddeuren aldaar  jaar 1819 (5) 

6045 260 

19-04-1819 

Nieuwe Zijlen  en Munnekezijlen en  Koudumer Slaperdijk, een aanplakbiljet formaat A-3 voor de aanbesteding van 

enige reparatieen enz. aan de havenwerken  jaar 1819 (3) 

6680 418 blz. 2 

07-10-1818  

Nieuwehuis C. J. te Amsterdam, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Nieuwenbout J. K. te Sonnega 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Nieuwenbuur Tjeerd Jans 724  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  
 4e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Nieuwenbuur Tjeerd Jans te  Noorderdragten 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) 

6632 1276  
2e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Nieuwenhof Pier, 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) 

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Nieuwenhof Sip Dirks, soldaat,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 

aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 



9187 1905 

30-12-1918 

Nieuwenhout J. A., + --- Slump J. H. te Echten door overlijden van Nieuwenhout J. A.   wordt hij benoemd en  zijn 

aanstelling als lid der zetters der belastingen te Lemsterland jaar 1918 (3) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Nieuwenhout J. K. de weduwe te Spanga 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Nieuwenhout Jelle Cornelis  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

8350 175/27-22 21-
02-1841 

Nieuwenhout Wolter Jans wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Ouden Lindedijk in een document 
genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks Bestuur van den 

Ouden Lindedijk bestaat uit enz.,  jaar 1841 (6) 

9180 42 

07-01-1915 

Nieuwenhove v.d. Hermanus,  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) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Nieuwenhoven  Cornelis Geb. Delft, laatst gewoond hebbende te Delft. Flankeur 4-3-1837 Overleden te Kedong Kebo 

(Bagelen) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20) 

9181 1751 

06-10-1915 

Nieuwenhoven van Martinus,  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) 

9191 1345 
29-10-1920 

Nieuwenhuijs P. A.------ Torenbeek L.,  Zijlstra A. L. en Nieuwenhuijs P. A. een aanvraag vergunning voor het maken 
van drie  uitwegen van hun perceel aan de enz. enz. te Harlingen en een door hem geschreven brief door hen allen 

ondertekend, ook een getekende kaart met de situatie,  jaar 1920 (6) 

9183 1827/4 
00-12-1916 

Nieuwenhuijs Pieter Adriaan,  Koopman te Harlingen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 
(4) 

6008 139 

27-02-1816 

Nieuwenhuis  Epeus Ruitenga Griffier bij het Vredesgerecht Een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp 

;   ruim 36 jaar gehuwd en een kind , en gaat solliciteren omdat zijn baan niet enz. enz. Jaar 1816 (1) 

6401 
 

859-1+9 
10-10-1815 

Nieuwenhuis (Ruitinga Nieuwenhuis Opeus) 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Nieuwenhuis 89 is zijn volgnummer en Leeuwarden 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) 

6840 36-A  

blz. 19 
22-04-1824 

Nieuwenhuis A. H. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 
eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6047 379 
03-06-1819 

Nieuwenhuis A. K.  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 

Nieuwenhuis A. K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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

6082 453 
03-05-1822 

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

1822 (2)  alles (13) 

6070 424-20        

25-05-1821 

Nieuwenhuis A. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6034 398 

30-05-1818 

Nieuwenhuis A. K. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn 
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6281 583- 155 

05-06-1817 

Nieuwenhuis Aldert Klasens, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In 

en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie 

guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6252 1193-27 

29-11-1814 

Nieuwenhuis Aldert Klases  zijn rekening wordt betaald wegens de huur van de Caserne  te Munnekezijl   enz enz.  hij 

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

jaar 1814 (1)  dossier (36) 

6278 194-4 
20-02-1817 

Nieuwenhuis Aldert Klases Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat 
op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente 

Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen 

Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6) 

9187 1618 

23-10-1918 

Nieuwenhuis Antje * 24-09-1883 Harlingen, vrouw van Cuperus Lieuwe een handgeschreven proef procesverbaal met 

haar  handtekening zij is benoemd als Politie-Visiteuse te Harlingen en tevens als onbezoldigd veldwachter. Jaar 1918 (7) 

8211 979/3 

23-09-1839 

Nieuwenhuis Bareld Hanzes.---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder 

Smallinger Opeinde het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn 
geweest en er nu en boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te 

Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen 
Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de 

Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans  

betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis 
Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris 

enz.  verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan  en 

Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz.  
jaar 1839 (44) 



8285 615-19 

19-06-1840 

Nieuwenhuis Bernardus het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november  1830 als dienstpigtig 

schutter actief gediend tot september 1834 en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is thanxs weduwnaar met 4  

kinderen wel behoeftig enz. jaar 1840 (4) 

8285 611-19, 3 
18-06-1840 

Nieuwenhuis Bernardus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Harlingen   van welke de 
indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 

(6) 

6385 143 

06-07-1814 

Nieuwenhuis E. R. te Holwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

9187 1114 

07-08-1918 

Nieuwenhuis Enne, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale 

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

1918 (5) 

9185 1144 
05-09-1917 

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

jaar 1917 (5) 

6626 487  blz. 18 
07-04-1814 

Nieuwenhuis Freerk Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de 
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en 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) 

8381 845/2 

27-08-1841 

Nieuwenhuis G. W. geboren te Blokzijl onderwerp; correspondentie een meningsverschil tussen de plaats Blokzijl en 

Gorredijk wegens betaling voor zijn onderhoud, met; en waar is het bewijs dat G. W. Nieuwenhuis te Blokzijl 

thuisbehoort  enz. enz. jaar 1841 (5) 

9725 Deel 2  
Blz. 179  00-

00-1897 

Nieuwenhuis Gerben   , 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. 189 

00-00-1898 

Nieuwenhuis Gerben Samuel, Zeemilitie vertrekt naar de Oostzee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde 
plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan 

nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. 

jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 202 

00-00-1899 

Nieuwenhuis Gerben Samuel, Zeemilitie,  gaat naar de Oostzee,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde 
plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan 

nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. 

jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 191 

00-00-1899 

Nieuwenhuis Gerben Samuel, Zeemilitie, gaat naar de Oostzee, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 

(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar  
1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 182   00-

00-1898 

Nieuwenhuis Gerben,  , Zeemilitie naar Palermo, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 186 

00-00-1898 

Nieuwenhuis Gerben, Zeemilitie gaat naar de Oostzee  , hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

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

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

6421 419 

15-09-1817 

Nieuwenhuis Gosse Olfers wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen welke  

overeenkomstig het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den dienstder nationale Militie zijn 

ontslagen met 7 kolommen informatie over de persoon, ondertekend door de Luitenant Colonel Comm Infanterie Bat. 
Nat. Mil. no. 3  Rost van Tonningen enz. jaar 1817 (3) 

8199 730-22 

18-07-1839 

Nieuwenhuis Hans Loteling van de ligting 1837 uit de Grietenij Achtkarspelen alsnog 1 jaar verlof in zijn enz. jaar 1839 

(5) 

6838 7-A bijlage2 
Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Nieuwenhuis Heere E., 61 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 

Crimineel 
26-03-1824 

Nieuwenhuis Heere E., 94 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 

genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn 

gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens 
van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met 

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

(42) 

6087 948-2 

11-10-1827 

Nieuwenhuis Hein 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) 

9185 1472 
07-11-1917 

Nieuwenhuis Hendricus, 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) 

9184 615 
15-05-1917 

Nieuwenhuis J. A. zijn benoeming en zijn aanvaarding met zijn handtekening als lid der Zetters der belasting jaar 1917 (3) 

8012 821, 174 

15-08-1837 

Nieuwenhuis Jan Berends Roordahuizum Veldwachter 40 jaar, jaar 1837 

6249 
 

889 
22-09-1814 

Nieuwenhuis Jan Oenes van beroep Huijsman wonende onder den dorpe Buitenpost. Onderwerp; zijn brief aan den 
Gouverneur van Vriesland dat hij zich bezwaard vindt wegens het quota van de gemeente belastingen die hem verre 

boven ander die ongelijk meer Capitaal en eigendommen bezitten enz. jaar 1814 (3) 



6250 999 

17-10-1814  

Nieuwenhuis Jan Oenes, een antwoord op zijn request bereffende beklag over de repartitie enz. enz. ondertekend door de 

gemeenteraadsleden; Kuypers W., With de J. M., Rispens F., Gorter L. K., Boer de L? A., Sipkema R. P., Rinsema S., 

Koning T. F., Kuypers D. D. , Sybrandy W. J.  jaar 1814 (2) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Nieuwenhuis Jelte Kornelis 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) 

6254 140-B-blz. 24 

17-01-1815 

Nieuwenhuis Joh’s uit een huis aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,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. 

5990 666 

26-08-1814 

Nieuwenhuis Johanna, ----Koers Jan,  te Leeuwarden  een handgeschreven brief die ondertekend is door Smeding 

Hermanus, Bolman Isaac, Koers Jan,   Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna  bij haar testament dd. 25-01-1766, er 
worden de volgende personen genoemd met diverse legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Coenen van 

Christiaan, Noorda Gerrijt, Tickens Hermanus, Koopman van beroep, Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis 

Johanna, jaar 1814 (4) 

9185 1472 

07-11-1917 

Nieuwenhuis Johannes, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 

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

jaar 1917 (5) 

9126 1631 
12-11-1879 

Nieuwenhuis K.  te Dronrijp, in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  om ontslag als veldwachter 
te Menaldumadeel omdat hij veranderd van betrekking enz. ook het verleende ontslag, jaar 1879 (4) 

8375 716-3_2d 

22-07-184 1 

Nieuwenhuis Pier Herres gemeente Wonseradeel  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_3F 
22-07-184 1 

Nieuwenhuis Pier Herres Sneek is de plaats van waar opgezonden en Wonseradeel 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) 

9187 1909-4 

31-12-1918 

Nieuwenhuis Pieter Adriaan----- Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen en een lijst met  zijn leden waarop 

geboorte woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn., Bruin de 

Lolke, Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4) 

6013 394 
05-07-1816 

Nieuwenhuis Ruiting die eervol ontslag heeft gekregen  tot griffier te Holwert in zijn plaats benoemd Heep Josef jaar 
1816 (3) 

6249 

 

878 

21-09-1814 

Nieuwenhuis Sibren J. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van 

den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan 
Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde 

bedrag enz. jaar 1814 (3) 

6395 457 

13-05-1815 

Nieuwenhuis Siebren J. te Herbaijum 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) 

6380 13 nr. 63 
29-01-1814 

Nieuwenhuis Sietze Oenes te Buitenpost, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer 
Jong 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 

Nieuwenhuis Sietze Oenes te Buitenpost, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

6395 457 

13-05-1815 

Nieuwenhuis Sikke D. 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) 

6282 737-15 
07-07-1817 

Nieuwenhuis Sikke P., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 
Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 

Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de 

Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6631  1114 
2e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Nieuwenhuis Sjirk hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 

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

6865 1-C no. 1 

24-01-1825 

Nieuwenhuis Sjoerd Sapes, 7e afd. Infanterie Overleden 18-11-1824 Deventer,  hij staat vermeld in een document met 9 

kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten Januari 1825 aan het genoemde 

militiekorp ontbreekt, zoo door desertie, overlijden als andersints. Jaar 1825 (4)   

6291 834-7, 14, 
 19 

01-10-1818 

Nieuwenhuis Sybren J.,---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel geass. met den secretaris 
Wybenga S.   Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige 

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

Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, 

Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   
Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze 

Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19) 

6390 95 

17-11-1814 

Nieuwenhuis T. J. Stellingwerf S. Broers hij wordt vermeld met zijn militaire rang en in welke compagnie van het 8e 

Bataillon hij  wordt  voorgedragen door de Luitenant Colonel 8e Bataillon Landstorm  Andringae de Kempenaer S. A. 
enz. jaar 1814 (3) 

http://members.home.nl/musquetier/


6631  1114 

13e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Nieuwenhuis T. Timmerwerk geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek 

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

6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Nieuwenhuis Telke hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

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

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

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Nieuwenhuis Tjeerd 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) 

6402 

 

922-1+ 10 

09-12-1815 

Nieuwenhuis Tjeerd J. 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) 

9180 42 
07-01-1915 

Nieuwenhuis Tjerk,  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) 

6867 08-02-1825 

12-A 

Nieuwenhuis Trijntje Wijbes---- Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum Onderwerp: vrijstelling van boete  door 

hun verbeurd bereffende het recht van Successie ten laste zijn en mederfgenamen van Nieuwenhuis Trijntje Wijbes te 
Grouw overleden 13-06-1824 enz. en de nalatenschap heeft een zuiver saldo van enz. jaar 1825 (2) 

6869 02-03-1825 

3-A 

Nieuwenhuis Trijntje Wijbes---- Wadman Douwe en Grietje wonende te Bergum verzoeken kwijtschelding van een boete 

betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Nieuwenhuis Trijntje Wijbes overleden 13-06-1824 van 
vijf gulden enz. jaar 1825 (3) 

6866 27-01-1825 

18-A  

Nieuwenhuis Trijntje Wybes---- Wadman Douwe en Wadman Grietje te Bergum Onderwerp: Dat zij overtreden hebbenj 

art. 13 der wet op successie en zij verzoeken vrijstelleng van de boete betreffende de erfenis van wijlen hunne tante 

Nieuwenhuis Trijntje Wybes in leven te Grouw en aldaar overleden 13-06-1824 en de nalatenschap heeft een zuiver saldo 
van enz. jaar 1825 (2) 

6261 899-6 

18-09-1815 

Nieuwenhuis W. L.  te Oenkerk 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) 

6098 928 

27-09-1823    

Nieuwenhuis W. S.   is benoemd tot  percepteur in de gemeente van Ternaard door zijn vertrek als Onderwijzer te 

Oenkerk is deze post vacant geworden en voorgesteld voor deze post zijn: Koopman A. en Wal van der A. J.,  Brouwer J. 
L. die zeer geschikt lijkt door Huizinga  Y. R  , er wordt ook in genoemd Habbema B. H., mevr. Heemstra,  de heer 

Boelens, de heer Wilhelmy,   de schoolopziener  4e district Ferf H. N.er is veel verschil van mening wie deze post zal 

krijgen en dat wordt uitvoerig verteld in dit document jaar 1823 (8) 

6089 1186          

21-12-1822 

Nieuwenhuis W. S. ,  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) 

6090 31 

08-01-1823 

Nieuwenhuis W. S. Onderwijzer,  door zijn afstand van de school te Oenkerk is deze post vacant hij wordt benoemd als 

ontvaner enz. te Ternaard enz. jaar 1823 (1) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Nieuwenhuis W. S. te Oenkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat 
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

6261 899-7 
18-09-1815 

Nieuwenhuis W. S. voor het geven van onderwijs aan de mannen van de Landstorm  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) 

6258 643-2 
28-06-1815 

Nieuwenhuis W. S. wegens het even van exercitie enz. , Komt voor op de Staat van reeds gedane betalingen enz. jaar 
1815 (4) 

6091 113 

03-02-1823 

Nieuwenhuis W. Schoolonderwijzer te Oenkerk met een tractement van fl. 600.=  als Ontvanger der Belastingen en fl. 

226.= als onderwijzer komt voor in een document dat gaat over gecombineerde functie’ s  jaar 1823  (4) 

6833 9-A blz. 6 
09-02-1824 

Nieuwenhuis Wessel Sjoerds te Ternaard, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de 
gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in 

de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 

1824 (4) dossier (31) 

6099 1066 

31-10-1823 

Nieuwenhuis Wessel Sjoerds, 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) 

6100 1087 
04-11-1823 

Nieuwenhuis Wessel Sjoerds, 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) 

6840 36-A  

blz. 42 
22-04-1824 

Nieuwenhuis Wybren zonder beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

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

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

8168 170/3-27 
15-02-1839 

Nieuwenhuis, Jan Lambertus Nieuwenhuis * Ubbergen, Bedelaar te Harlingen oud 51 jaar , 3 maanden gevangenisstraf 
en naar het Bedelaarsgesticht. , jaar 1839 

6100 1081           

01-11-1823    

Nieuwenhuizen B.,   ---- Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B.,  Jonkheer Poll van der A. , 

Previnaire E. J., Schneiter J. J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6416  103 
20-03-1817 

Nieuwenhuizen van Emanuel * 1789 Straubbe wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren 



en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht 

gedrag in de maand Januari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn 

weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare 

tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3) 

8127 1191/3, 150

  

30-10-1838 

Nieuwenhuyzen FrederikNicolaas Batavia * 22-10-1819 Asd. Zeeman, jaar 1838 

8384 899/1 
11-09-1841 

Nieuwerkerk aan den IJssel---- Beyerinck M. Rijks Ingenieur, de aannemers Key Gerrit te Nieuwerkerk aan den IJssel    
en Dijk van Theunis te Vreeswijk aan de vaart, wegens den bouw van enz. enz. jaar 1841 (1) 

6020 136 

03-03-1817 

Nieuwert 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) 

8373 678/5 

12-07-1841 

Nieuweschoot----- 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) 

9182 532 

23-03-1916 

Nieuwhof Arjen, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 

Tietjerksteradeel  jaar 1915 (2) 

8375 708-2_1 

20-07-1841 

Nieuwhof David---- Rijks Commiesen der  belastingen Onderwerp het geven van een bekeurig jaar 1841(2) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Nieuwhof David te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, 
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door 

huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier 

met alle gemeenten van Friesland (86)  

8225  1253-13, 34 

10-12-1839 

Nieuwhof David 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)  

9181  2110 

08-12-1915 

Nieuwhof Minne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6709 36 deel 2   

blz. 8 

16-01-1822 

Nieuwhoff B. (Prof.) te Harderwijk, 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 

Nieuwhoff B. (Professor) te Harderwijk, 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 

8384 919/4 

16-09-1841 

Nieuwhoff David te commies 4e klas te Joure en hij wege doofhied enz. jaar 1841 (3) 

6835 20-A 
02-03-1824 

Nieuwhoff Jan P.,  Blikslager te Sneek, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te 
voorkomen   jaar 1824 (2) 

6654  372 blz. 6 

09-08-1816 

Nieuwhuis Jakob Roelofs , 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) 

6654  372 blz. 3 
09-08-1816 

Nieuwhuis Roelof Jakobs te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme 
van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant 

Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout 

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

6644  799 

nrs. 20-45 

25-09-1815 

Nieuwhuis Roelof Jakobs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en 

negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot 

vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst 
met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 

1815 (4) complete lijsten (7) 

5995 37 
14-01-1815 

Nieuwkoop, 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) 

5666 6 
10-08-1894 

Nieuwland  J. Deinum Nieuw te openen dagelijksche dienst  Schip de Prins van Oranje , Dossier met Advertenties en 
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 

1882-1918Dossier (7) 

6096 615 

07-07-1823    

Nieuwland , ---- Giezen van A. Landmeter der 1e klasse hij moet opnemen en bepalen de grenzen van Leeuwarden, 

Sneek, Heeg, Nieuwland , Woudsend, Wymbritseradeel hierbij wordt op een staat vermeld  het aantal bunders en percelen 
enz. jaar 1823 (3) 



8199 729/5, 290 

Bladz. 18-v 

17-07-1839 

Nieuwland A. A. 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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 9-v 

17-07-1839 

Nieuwland Andries A. 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) 

6837 2-A 

16-03-1824 

Nieuwland G. J. Kapitein op de Vier Gebroeders, jaar 1824 

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Nieuwland Gerke Jacobs, 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) 

5666  akte 5 
00-00*-1894 

Nieuwland J.----  Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken 
bekend dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn 

vermeld) vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen  te Harlingen bij:  Nijdam 
Jochem A. aan de Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West  en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld,  te 

Kingmatille  bij Kas Jan  en te Dronrijp bij Geuker A.  en te Deinum bij Nieuwland J.  en te Ritzumazijl  bij Steenhuizen  

S. R. enz jaar 1892 (7) 

5666 4 
07-09-1892 

Nieuwland J. Deinum St. Bootondern. Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5665 23-06-1881  

akte  
255 t/m 261 

Nieuwland J.,---- Gorter Sietze te Sneek, Werf van der IJzaak te Franeker, Werf van der Jouke en Werf van der Jacob alle 

schippers van beroep  maken bekend in een handgeschreven brief die allen ondertekenen  en in advertentie’s (2 stuks 
aanwezig in het dossier en 2 aanplakbiljetten)  tevens tekenen zij allen het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor 

Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld  o.a. te 

Dronrijp bij Terpstra….?, te Deinum bij Nieuwland J. enz. jaar 1881 (10) 

6253 28 blz.3 
04-01-1815 

Nieuwland Jacob Martens, 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) 

9187 1114 
07-08-1918 

Nieuwland Jacob, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

9465 Deel 2, 8 

02-09-1865 

Nieuwland Jakob 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 

Nieuwland Jakob 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Nieuwland Johan, 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Nieuwland Klaas P. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6026 652 
23-09-1817 

Nieuwland Klaas staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke 
Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 

1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6016 707 

21-11-1816 

Nieuwland Klaas, 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) 

6278 194-6 

20-02-1817 

Nieuwland Pieter Cornelis de weduwe een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden)  moet mee betalen 

omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de 
voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de 

Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6) 

9134 1081-25 

14-04-1883 

Nieuwland Sijmon Andries te Marssum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (3) 

9126 1043-25 

1879/1880 

Nieuwland Symon Andries te Marssum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 

dienst jaar 1879 (3) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Nieuwland Willem Gerardus * 04-03-1808 Groningen, Kannonnier bij Rijdende Artillerie, Hij staat op de Signalements 

lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens 

vonnis van de Krijgsraad tot de doodstraf met de strop veroordeeld maar zijn straf is omgezet in 15 jaar kruiwagenstraf 

enz. en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, 

kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6094 426 

21-05-1823   

Nieuwland, Kadaster: onderwerp een lijst van districten (Leeuwarden, Heeg, Nieuwland, Woudsend, Sneek, 

Wymbritseradeel om te worden opgemeten enz. met een tabel hoeveel Bunders enz.jaar 1823 (5) 

8312 211 

1167/13 
25-11-1840 

Nieuwman Johannes Karels Harlingen Schipper op het Klaringsvaartuig  Abt, jaar 1840 

6424 584 

02-12-1817 

Nieuwmans K. J. 32 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) 

6043 122 

19-02-1819 

Nieuwold B. (Benjamin) hij wordt beroepen in 1819 als Predikant te Leeuwarden komende van Zuid Broek in 1806 en 

Muntendam in de Classis Winschoten jaar 1819 (2) 

6671 54 deel 2,17 

22-01-1818 

Nieuwold B. (Benjamin) te Zuidbroek Assessor 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) 

6869 07-03-1825 

7-A 
  

  

Nieuwold B.---- Russing P. B. (Petrus Bartholomeus) Predikant bij de Hervormde kerk te Nijkerk (fr) onder de klasse van 

Dokkum houdende zijn verzoek aan de Koning om Emeritus te worden verklaard met behoud van zijn pensioen van f. 
800, verder verklaard het Klasikaal Bestuur van Dokkum dat hij sedert de jare 1818 toen de Requestrant wegens deszelfs 

zedelijk gedrag enz. ok wegens zijn lichaams gebreken  getekend door Nieuwold B. President en Tuuk van der Gerh. 

Secretaris van het provincaal kerkbestuur van Vriesland enz. jaar 1825 (4) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 15 

06-02-1824 

Nieuwold B. 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 

6709 36 deel 1 

blz. 11 

16-01-1822 

Nieuwold B. 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) 

6709 36 deel 2   
blz. 15 

16-01-1822 

Nieuwold B. 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) 

6709 36 deel 2   

blz. 16 

16-01-1822 

Nieuwold B. 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) 

6671 54 deel 2, 4 
22-01-1818 

Nieuwold B. te Zuidbroek Predikant Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris 
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het 

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

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

6648 66 blz. 3 
14-02-1816 

Nieuwold B. te Zuidbroek Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de 

voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

6683 2 deel 2,18 
04-01-1819 

Nieuwold B. te Zuidbroek 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) 

8364 498/10, 2 

21-05-1841 

Nieuwolt Benjamin 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) 

6058 347 en 374 

13-05-1820 

Nieuwpoort---- Hennequin , Kolonel Directeur der enz.  hij heeft  een rapport gemaakt wegens het ontdekte Frauduleuse 

handelswijze in werken  wegens het maken van enz. enz. te Nieuwpoort aangenomen  door een zekeren  aannemer Jongh  
de H. te Sliedrecht wonende ,  en dat zijn mede aannemers en borgen Wetering van de A. en Jager de K.  enz. enz. en de 

Pikeur Tombelle Burgelijke Provoost te Nieuwpoort enz. enz. jaar 1820 (4) 

6418 230, na 235 
02-06-1817 

Nieuws van Jans Hendriks wordt volgens de Lt. Kol. van het 1e Bat. Artillerie Nat. Mil. in de sterkte aangebracht enz. jaar 
1817 (2) 

6626 487  blz. 15 

07-04-1814 

Nieuwsma Renze Heins 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 1102-11  

18-12-1816 

Nieuwsma Rinze H.,  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) 

6418 248-E 

1e  blz.  
Nom. Staat 

11-06-1817 

 

Nieuwsma Wiebbe 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 

1e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Nieuwsma Wiebe 222 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel 

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

genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof 
absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4) 

6418 248-A  

 13e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Nieuwsma Wiebe Job * Hollum 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 

Nieuwsma Wiebe Renzes 8 is zijn volgnummer en Nije.b…?  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon 

welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn 

enz. jaar 1841 (7) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Nieuwsma Wiebe Rinses 451 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) 

6030 21 

09-01-1818 

Nieuwstra Willem Ouwes, een authorisatie hij is aangesteld als schoolonderwijzer te Augustinusga jaar 1818 (1) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Nieuwstraat Leendert 174 is zijn volgnummer en Zwartewaal 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, 39 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Nieuwveen ….? 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) 

8224 1241/20 
06-12-1839 

Nieuwveen Antje Roelofs zij is Schoolonderwijzeresse in de Kinder en Bewaarschool te Nijehaskevoor een periode van 
enz. jaar 1839 (3) 

6016 731 

30-11-1816 

Nieuwveen Roelof Meines hij is benoemd als Schoolmeester te Nieuwe Haske daarvoor te Makkinga enz. jaar 1816 (6) 

6018 23 
09-01-1817 

Nieuwveen Roelof Meines, zijn aanstelling als onderwijzer te Nieuwehaske, wordt ook in genoemd Sierdsma A. P.  die 
afstand doet   te Weidum en van de afzetting van  Wassenaar J. J.  te Jellum jar 1817 (1) 

5995 37 

14-01-1815 

Nieuwveen, 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

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

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

(5) 

9187 1644 
06-11-1918 

Nieuwveld Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 (5) 

5672 129 
13-08-1896 

Nieveen  H  & Gaastra D. beide te Lemmer een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de 
“Willem III“ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1) 

5672 73 

04-03-1891 

Nieveen  J  voorzitter der Groningen Lemmer Stoom Boot Mij.  ,  komt voor in een staat van behandelde adressen om 

vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland 

deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de 
Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9) 

5666  akte 6 

00-00-1902 

Nieveen ….?   ---- Nieveen Harm.,  te Lemmer  maakt bekend  en een geschreven en door hem getekende brief  en een 

advertentie dat  hij met de stoomboot de “Willem III”  een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee   
tusschen Leeuwarden, Sneek, Meppel, Zwolle en Kampen v.v. en wel geheel binnendoor langs de trekvaart enz. enz. enz. 

agent te Leeuwarden is Wijbrandi Blok, te Sneek Nieveen ….?  te Meppel Beijer ….? , te Zwolle Visscher ….?,  en te 

Kampen Haan de Zeger enz.  ook wordt vermeld de  vertrektijden  jaar 1902 (5) 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Nieveen G. A. Amsterdam/Friesl. Schip de Goede Verwachting, jaar 1839 

3583 20 en 21 

28-09-1871 

Nieveen G. schip de Zwaluw  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) 

5664 37, 12 

01-04-1910 

Nieveen G. Sneek Schip de Bato, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 Bijlage 34 
27-04-1911 

Nieveen G. Sneek Schip de Stad Zutphen, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 37, 12 

01-04-1910 

Nieveen G. Sneek Schip de Stad Zutphen, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 A.16 Bijl.34 
25-04-1912 

Nieveen G. Sneek Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5663 14 + 44 

30-03-1898 

Nieveen Geert Sneek Schip de Stad Zutphen en het Schip de Stad Zwolle ,komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 17 + 26 
08-04-1897 

Nieveen Geert Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5664 29 

16-04-1903 

Nieveen Geert Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 29, 15 
16-04-1903 

Nieveen Geert Sneek Schip de Willem III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 7 

10-05-1900 

Nieveen Geert te Sneek met het Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 7 
10-05-1900 

Nieveen Geert te Sneek met het Schip de Stad Zwolle, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5673 

 

109  

Blz.1 t/m 8 
05-02-1900 

Nieveen H te Lemmer, Stad Bolsward I,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd 

omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen 
een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

5675 41 

05-10-1916 

Nieveen H, Directeur van de N.V. Groninger Lemmer Stoomboot Maatschappij kantoor houdende te Groningen in een 

handgeschreven en door hem ondertekende (met bedrijfsstempel) brief verzoekt hij om door diverse (in de brief 
genoemde) wateren in Friesland mag varen met het schip de “Stad Zutphen “ jaar 1916 (7) 

5674 39 

16-12-1908 

Nieveen H.  Directeur van de Groninger – Lemmer Stoomboot My. Kantoor houdende te Groningen die verzoekt in een 

handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) ( waarvan 1 met een gedrukt Briefhoofd) om de Zeeboten  die 

de dienst tussen Amsterdam en Lemmer onderhouden en wel de  “Amsterdam” , “Lemmer”, Groningen III” en 



“Groningen IV”  voor onderhoud naar de Werf van de Gebroeders de Boer en dit niet anders kan dan bij afwisseling  enz. 

en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1908 (9) 

5672 118 

26-03-1896 

Nieveen H. & Gaastra D. een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen  in Friesland met de “Willem III “ met het reglement 

en de maten van het schip enz. jaar 1896 (1) 

5663 17,1, 21+24 
08-04-1897 

Nieveen H. (Harm) [1] Lemmer Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend jaar 1897 

5666  akte 3, 8 

00-00-1895 

Nieveen H. ,Stoombootkapitein en Gaastra D. beide te Lemmer wonende delen mede dat zij  een dagelijkse 

stoombootdienst beginnen van Lemmer op Heerenveen  met de stoomboot Willem III enz. enz. jaar 1895  (2 akten) (8) 

5711 2 staat E 
28-08-1902 

Nieveen H. Eigenaar van het Schip de Willem III en er is vermeld de inhoudsgrootte van van het in m3 Onderwerp: 
Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 

weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16) 

5666 3 
05-05-1899 

Nieveen H. Lemmer Dienst 7 en 2 uur uit Lemmer naar Joure opgeheven   Schip de Willem III , Dossier met Advertenties 
en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 

jaar 1899 Dossier (5) 

5666 6 
18-04-1902 

Nieveen H. Lemmer Dienst Leeuwarden-Zwolle-Kampen  Kapitein op de Willem III, Dossier met Advertenties en ander 
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 

1902 

5666 3 

02-05-1895 

Nieveen H. Lemmer Een dagelijkse dienst door de Stoomboot Kapitein  op de Willem III, Dossier met Advertenties en 

ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 
jaar 1895 

5666 8 

26-08-1895 

Nieveen H. Lemmer Gewijzigde Stoombootdienst Lemmer  Heerenveen Kapitein op de Willem III, Dossier met 

Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende 
deze publicaties jaar 1895 

5666 13 

30-11-1898 

Nieveen H. Lemmer Kapitein op de Willem III de dienst van 1 uur vervalt, Dossier met Advertenties en ander publicaties 

over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1898 

5666 11 
19-09-1898 

Nieveen H. Lemmer Kapitein op de Willem III,  de dienst Lemmer Joure met  aansluiting op de nachtboot op Amsterdam 
, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken 

betreffende deze publicaties jaar 1898 (5) 

5664 24 

21-09-1903 

Nieveen H. te Lemmer , ondernemer van openbare middelen komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend,jaar 1903 (1)  

5673 

 

63 

20-08-1903 

Nieveen H.te Lemmer , een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Willem III“  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 1903 (1) 

5663 7 
30-03-1898 

Nieveen Harm [2] schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 10 

30-03-1898 

Nieveen Harm [3] Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 37 

20-04-1899 

Nieveen Harm [4] Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 40 

20-04-1899 

Nieveen Harm [5] Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5664 29, 10 

16-04-1903 

Nieveen Harm Lemmer Schip de Willem III, [1]  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 10 

10-05-1900 

Nieveen Harm met het Schip de Willem III,  [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 13 

10-05-1900 

Nieveen Harm met het Schip de Willem III,  [3] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5666  akte 6 

00-00-1902 

Nieveen Harm.,  te Lemmer  maakt bekend  en een geschreven en door hem getekende brief  en een advertentie dat  hij 

met de stoomboot de “Willem III”  een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee   tusschen 
Leeuwarden, Sneek, Meppel, Zwolle en Kampen v.v. en wel geheel binnendoor langs de trekvaart enz. enz. enz. agent te 

Leeuwarden is Wijbrandi Blok, te Sneek Nieveen ….?  te Meppel Beijer ….? , te Zwolle Visscher ….?,  en te Kampen 

Haan de Zeger enz.  ook wordt vermeld de  vertrektijden  jaar 1902 (5) 

8375 708-2_3 

20-07-1841 

Nieveen Harmen, Schipper te Groningen, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen 

met informatie jaar 1841 (3) 

5666  akte 7 

00-00-1889 

Nieveen J.  Directeur te Groningen maakt bekend dat de Nachtboten tusschen Lemster en Amsterdam vanaf de 6e 

December vanaf Lemmer zullen vertrekken na aankomst der Binnenbooten enz. jaar 1889 (3) 

5666  akte 13 

00-00-1898 

Nieveen J.  Directeur te Groningen maakt bekend in een advertentie en op een folder dat de Nachtboten tusschen Lemster 

en Amsterdam vanaf Lemmer zullen vertrekken na aankomst der Binnenbooten enz.  maar vanaf de 5e December op 

maandagmiddag vervalt jaar 1898 (3) 

5666  akte 10 
00-00-1898 

Nieveen J.  en Gaastra  D. Woonplaats en wonende te Lemmer  maken bekend dat de geregelde stoomdienst Lemmer 
Joure v.v. in verbinding  te Lemmer met de Nachtboten van en op Amsterdam en te Woudsend met de Balksterboot op 

Sneek vanaf de 26e September  zullen vertrekken  enz. jaar 1889 (3) 

5666 7 
02-11-1905 

Nieveen J. Groningen Schip de Lemmerboot Groningen Amsterdam, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1905 

5666 7 

19-12-1889 

Nieveen J. Groningen Stoomboot Dienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden 

en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1889 

5666  akte 7 
00-00-1905 

Nieveen J. te Groningen , een aankondiging in een document, Advertentie en Folder met zijn handtekening dat de 
Lemmerboot varende tussen Groningen en Amsterdam vanaf 1 November vanaf Groningen zal vertrekken om 3 uur s’ 

morgens enz. jaar 1905 (4) 

5666  akte 3 
00-00-1899 

Nieveen J.,  te Lemmer  maken bekend dat de geregelde stoomdienst Lemmer Joure v.v. met de stoomboot “De 
Onderneming” met Kapitein Pots A. en een verbinding  Oudelamer Sneek  met de stoomboot de “Willem III”  met 

Kapitein Jong de A. enz. jaar 1889 (3) 

5664 37, 12 

01-04-1910 

Nieveen R Sneek Schip de Oldambt,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 



5664 A.16 Bijl.34 

25-04-1912 

Nieveen R. Sneek met het Schip de Bato, [1] 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 

Nieveen R. Sneek met het Schip de Stad Winschoten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 Bijlage 34 
27-04-1911 

Nieveen R. Sneek Schip de Bato, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 37, 12 

01-04-1910 

Nieveen R. Sneek Schip de Bato, [3] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 Bijlage 34 
27-04-1911 

Nieveen R. Sneek Schip de Oldambt, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.16 Bijl.34 

25-04-1912 

Nieveen R. Sneek Schip de Oldambt, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 A.16 Bijl.34 
25-04-1912 

Nieveen R. Sneek Schip de Stad Zutphen,  [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 37, 12 

01-04-1910 

Nieveen R. Sneek Schip de Stad Zutphen, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 37, 12 

01-04-1910 

Nieveen R. Sneek Schip de Willem III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 Bijlage 34 

27-04-1911 

Nieveen R. Sneek Schip de Winschoten,  [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 37, 12 

01-04-1910 

Nieveen R. Sneek Schip de Winschoten, [2]  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

3590 23 

25-09-1867 

Nieveen R. te Sneek mede concessionaris in de stoomboot dienst tussen Lemmer en Groningen en van tussen Lemmer en 

Groningen met het Schip de Stad Sneek jaar 1867 (8) 

5673 

 

109 Blz. 

1 t/m 8, 18 

05-02-1900 

Nieveen R.----Groninger Lemmer Stoombootmaatschappij te Groningen,Sneek VI staat vermeld op een lijst 

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

Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven 
en getekend  door Nieveen R. briefje dat aan het verzoek is voldaan  en het schip Sneek met het no. 6  is voorzien enz. jaar 

1900 (12) 

5662 28 

01-04-1881 

Nieveen Reint te Sneek met het Schip de Telegraaf I  en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 29 

27-04-1882 

Nieveen Reint te Sneek met het Schip de Telegraaf II  en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

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

5662 29 

20-03-1882 

Nieveen Reint te Sneek met het Schip de Telegraaf II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882 

6833 38-D deel 2 

Blz. 19 

06-02-1824 

Nieweg K. O. te Sebaldeburen, 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 1472 

07-11-1917 

Niewenhoven van Lijkel, 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) 

9725 Deel 2  

Blz.38 

00-00-1882 

Niewlsen Adam naar de Middelandsche 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 
1882 (2) 

6683 2 deel 2, 4 

04-01-1819 

Niewold B. te Zuidbroek 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) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Niezen R. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat 

hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 

verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) 
dossier (15) 

8214  1035/5 

09-10-1839 

Nihot C. te Kollum het betreft zijn bekeuring en dat hij de zaken op een listige wijze verkeerd enz. jaar 1839 (4) 

9180 642 

07-04-1915 

Nijboer Anne, 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) 

6285 1247- 82 
18-12-1817 

Nijboer Gosse,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige 
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 

Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

9187 1114 

07-08-1918 

Nijboer Harm, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale 

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

6382 20 nr.  239 

29-03-1814 

Nijboer Harmen Jans---- Bonger Pieter Eijses plaatsvervanger van Nijboer Harmen Jans staat vermeld op een lijst van 

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

6381 136 nr. 243 

17-03-1814  

Nijboer Harmen Jans te Dragten, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot 

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

8308 1087-11, 10 

03-11-1840 

Nijboer Heerke Wijtzes staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie 

waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october enz jaar 1840  (6) 

6018 46 
26-01-1817 

Nijboer Hendrikus Geb. Tubbergen ca 21 jaar Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt dan ook 
gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz.  jaar 1817 (3) 



6631 1066-17 

02-09-1814 

Nijboer J. K. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en 

desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  

wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) 
Jaar 1814 (9) dossier (20) 

6285 1247- 8 

18-12-1817 

Nijboer Jelke, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude 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) 

6276 1102-18 

18-12-1816 

Nijboer Sybren J., 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Opsterland  

Nijboer W. K. te Siegerswold staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland 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 623-16 
22-06-1840 

Nijboer Wijtze Kornelis van beroep Boer te Siegerswold hij heeft een verzoek ingediend om een nummerwisselaar of 
plaatsvervanger voor zijn zoon te mogen aanstellen omdat hij reeds vrij bejaard is enz. jaar 1840 (4) 

6285 1247- 16 

18-12-1817 

Nijboer Wijtze, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude 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) 

8159 51/3, 10/8 

15-01-1839 

Nijdam  G. J. te Leeuwarden Schipper, jaar 1839 

5672 119 

26-03-1896 

Nijdam  J. A. & Schuitmaker C. te Franeker, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met 

de “De Prins van Oranje “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1) 

8159 51/3, 10/8 

15-01-1839 

Nijdam  J. J. te Leeuwarden Schipper, jaar 1839 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Nijdam ….? 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) 

6840 36-A  
blz. 47 

22-04-1824 

Nijdam A. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Nijdam A. C. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

5664 162, 24 

27-02-1917 

Nijdam Aldert Lemmer Schip de Stad Bolsward, [1]  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Nijdam Andries, 53 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) 

9465 Deel 2, 82 
03-02-1864 

Nijdam Auke Jelles te Oldeboorn, Beurt en Veerdienst van Gorredijk op Oldeboorn,  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 1864 (8)   

8210 966/7 en 
881/14, 9 

27-08-1839 

Nijdam B. Y. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

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

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

6830 18-A blz. 36 
21-01-1824 

Nijdam B. Y. te Hartwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een 

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

6830 18-A blz. 36 

21-01-1824 

Nijdam B. Y. te Hartwerd 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) 

6385 34 

09-07-1814 

Nijdam Corn’s te Rauwerd wordt vermeld op de lijst van voordraagt als Capitein bij Compagnie Rauwerd no. 4 van de 

officieren en onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3) 

6872 01-04-1825 
12-A 

Nijdam Cornelis Stevens---- Nijdam Steven Cornelis van beroep Huisman te Rauwerd verzoekt vrijstelling van 
overtreding art. 13 der wet op de successie ter zake dat hij erfgenaam is voor ¼ gedeelte der nalatenschap van zijn wijlen 

zoon Nijdam Cornelis Stevens te Rauwerd en aldaar overleden 31-12-1823 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6867 11-02-1825 1-
3-A 

Nijdam Cornelis Stevens---- Nijdam Steven Cornelis wonende te Rauwerd verzoekt kwijtschelding van de boete die 
verbeurd is verklaard enz. wegens het niet op tijd aangeven van de Memorie van het overlijden en nalatenschap van 

Nijdam Cornelis Stevens overleden 31-12-1823 Rauwerd , jaar 1825 (4) 

6865 16-A 

20-01-1825 

Nijdam Cornelis Stevens---- Nijdam Steven Cornelis, Huisman te Rauwerd betreft een request voor vrijstelling van boete 

als erfgenaam van  zijn zoon Cornelis Stevens Nijdam enz. jaar 1825  (2) 

5672 84 

15-11-1894 

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

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

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



de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden 

hebben enz. enz. jaar 1894 (6) 

8129 10/943 

1247/4 
15-12-1838 

Nijdam Gerben Jochums te Leeuwarden Beurtschipper, jaar 1838 

8197 701-23 

10-07-1839 

Nijdam H. C. 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) 

8210 966/7 en 

881/14,12>> 

27-08-1839 

Nijdam H. C. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

8197 701-23 

10-07-1839 

Nijdam H. 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) 

8308 1070-8 

1-20 

28-10-1840 

Nijdam H. 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) 

5664 3, 8 

20-04-1916 

Nijdam H. Lemmer Schip de Stad Bolsward, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

8374 691/12 
15-07-1841 

Nijdam H. P. de weduwe Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote 
weg van Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.13>> 

27-08-1839 

Nijdam H. W. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van 

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

6264 1149- 5 

21-11-1815 

Nijdam Heerke P’rs komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter 

vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen 
troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

8359 377/28, 31  

19-04-1841 

Nijdam Hendrik Hoijtes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  

Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de 
zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Nijdam Hendrik Hoijtes 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) 

8361 434/6 sectie 

D. 

04-05-1841 

Nijdam Hendrik Willems te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de 

Stad Sneek betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat 

in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de 
grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5) 

6840 36-A  

blz. 34 
22-04-1824 

Nijdam Hoite 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 129 
00-00-1893 

Nijdam Hotze 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. 131 
00-00-1893 

Nijdam Hotze 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

Nijdam Hotze, 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) 

6251 1092 

09-11-1814 

Nijdam Iede Botes, 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) 

8308 1070-8 

279-321 

28-10-1840 

Nijdam IJ. B. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

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

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

9182 317 

15-02-1916 

Nijdam J. (de weduwe ) Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 

januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1) 

9182 113-a / 37 
15-01-1916 

Nijdam J. de weduwe te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 
januari 1916 met het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5) 

6390 39 

20-09-1814 

Nijdam J. H. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe 

Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij 
delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is 

gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en 

daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet 
mee eens zijn enz. jaar 1814 (7) 

5664 29, 6 

16-04-1903 

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

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 



6858 19-A 

05-11-1824 

Nijdam J. J. een proces verbaal wegens het niet hebben van een patent voor zijn vaartuig waarin hij weliswaar zijn 

huisvesting heeft, maar ook op de wateren heeft gevaren jaar 1824 (6) 

8129 10/957              

1247/4 
15-12-1838 

Nijdam J. J. te Leeuwarden Rotterdam-Leeuwarden Schipper, jaar 1838 

5663 17 +14 

08-04-1897 

Nijdam J. te Harlingen [1] met het Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 1 
30-03-1898 

Nijdam J. te Harlingen [2]  met het Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 30 

20-04-1899 

Nijdam J. te Harlingen [3] met het Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

9465 Deel 2, 86 
25-10-1856 

Nijdam J. te Rauwerd, Beurt en Veerdienst van Rauwerd  op Leeuwarden en Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register 
van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie 

is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)    

9180 1054 
05-06-1915 

Nijdam Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6830 18-A blz. 4 

21-01-1824 

Nijdam Jan Ydes te Exmorra 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) 

6282 737-15 

07-07-1817 

Nijdam Jelle, Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Nijdam Jetze, 79 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 
9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele 

dossier met 1521 namen (135) 

5666 6 
10-08-1894 

Nijdam Jochem  A. Harlingen Nieuw te openen dagelijksche dienst  Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties 
en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 

1882-1918 Dossier (7) 

5666 4 

07-09-1892 

Nijdam Jochem  A.Harlingen St.Bootondern. Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

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

5666  akte 4 

00-00-1892 

Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend dat zij met de 

Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld) 

vertrekdagen en tijden tevens de tarieven enz jaar 1892 (7) 

5666  akte 5 
00-00-1894 

Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend dat zij met de 
Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld) 

vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen  te Harlingen bij:  Nijdam Jochem A. aan 
de Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West  en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld,  te Kingmatille  bij Kas 

Jan  en te Dronrijp bij Geuker A.  en te Deinum bij Nieuwland J.  en te Ritzumazijl  bij Steenhuizen  S. R. enz jaar 1892 

(7) 

8129 10/943              
1247/4 

15-12-1838 

Nijdam Jochum Jans te Leeuwarden Beurtschipper, jaar 1838 

6855 22-A 
07-10-1824 

Nijdam Johan Y. Schipper, jaar 1824 

8361 434/6 sectie 

D. 

04-05-1841 

Nijdam Jurjen te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad Sneek 

betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de 

gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan 
welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.  5 

27-08-1839 

Nijdam K. B. te Hartwerd 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) 

8197 701-23 

10-07-1839 

Nijdam K. C. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de 

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

8308 1070-8 

21-63 
28-10-1840 

Nijdam K. C. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.12>> 

27-08-1839 

Nijdam K. C. te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van 

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

6070 424-21        
25-05-1821 

Nijdam K. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

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

5664 274-a, 40 
28-02-1918 

Nijdam K. Lollum Schip de Juliana, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162, 40 

27-02-1917 

Nijdam K. Lollum Schip de Juliana, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 



8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Nijdam K. 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) 

6068 214 

17-03-1821 

Nijdam Klaas Cornelis ,Hij staat 6 maal vermeld als Tauxateur op een document  Staat van de Reclames over 

ongebouwde eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Nijdam Klaas K.  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 

Nijdam Klaas K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

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

6082 453 

03-05-1822 

Nijdam Klaas K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

8359 377/28, 31  

19-04-1841 

Nijdam Klaas Kornelis wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  

Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de 
zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Nijdam Klaas Kornelis 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) 

6840 36-A  

blz. 47 

22-04-1824 

Nijdam Klaas P. Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  

op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, 
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en 

Ydaard (53) 

6282 737-16 
07-07-1817 

Nijdam Klaas P., Slagter  te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6047 379 
03-06-1819 

Nijdam Klaas Sijbrens  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 
in het  jaar 1819 (3) 

6070 424-20        

25-05-1821 

Nijdam Klaas Sijbrens 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 

Nijdam Klaas Sybrands, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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

6082 453 
03-05-1822 

Nijdam Klaas Sybrens, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Rauwer- 

       derhem  

Nijdam M. 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) 

6830 18-A blz. 33 
21-01-1824 

Nijdam Meelus te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een 

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

8285 615-2, 29 

19-06-1840 

Nijdam N. 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) 

6864 26/1-C, 116 
07-01-1825 

Nijdam Pieter Jelles te Utingeradeel  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) 

8119 51/2,10/973 

15-01-1839 

Nijdam Rinse Beurtschipper Rotterdam op Leeuwarden, jaar 1838 

8350 184-11, 8 
23-02-1841 

Nijdam Rintse Amelis 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 Afdeeling 

Kurassiers no. 3 enz. jaar 1841 (5) 

5667 akte 10,  9  

00-00-1880 

Nijdam S. , Bakker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van 

Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  

aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 

1880 (2) 

6259 722 
22-07-1815 

Nijdam S. C wordt betaald  uit de kas van onvoorziene uitgaven wegens het repareren van de Trommen enz. jaar 1815 (1) 

9182 630 

05-04-1916 

Nijdam Siesze te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter 

in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9182 734 
27-04-1916 

Nijdam Sieze 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) 

6872 01-04-1825 

12-A 

Nijdam Steven Cornelis van beroep Huisman te Rauwerd verzoekt vrijstelling van overtreding art. 13 der wet op de 

successie ter zake dat hij erfgenaam is voor ¼ gedeelte der nalatenschap van zijn wijlen zoon Nijdam Cornelis Stevens te 
Rauwerd en aldaar overleden 31-12-1823 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6867 11-02-1825 1-

3-A 

Nijdam Steven Cornelis wonende te Rauwerd verzoekt kwijtschelding van de boete die verbeurd is verklaard enz. wegens 

het niet op tijd aangeven van de Memorie van het overlijden en nalatenschap van Nijdam Cornelis Stevens overleden 31-
12-1823 Rauwerd , jaar 1825 (4) 

6865 16-A 

20-01-1825 

Nijdam Steven Cornelis, Huisman te Rauwerd betreft een request voor vrijstelling van boete als erfgenaam van  zijn zoon 

Cornelis Stevens Nijdam enz. jaar 1825  (2) 



6424 584 

02-12-1817 

Nijdam T. S. 20 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 
17-07-1839 

Nijdam Tjeerd T. te Oosthem 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) 

9725 Deel 2  

Blz.19 

00-00-1879 

Nijdam Tjibbele , 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 1879 (2) 

8386 949/6-4 Nijdam W. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een 

document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn 

woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de 
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Nijdam W. J. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen 

bedrag enz. jaar 1840 (5) 

6833 14-A, 4 
12-02-1824 

Nijdam W. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van 
Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van 

o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar 

van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13) 

9465 Deel 2, 86 

25-10-1856 

Nijdam W. J. te Rauwerd, Beurt en Veerdienst van Rauwerd  op Leeuwarden en Sneek,  hij  wordt vermeld in het 

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

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)    

5664 27, 7 
16-04-1914 

Nijdam W. Lemmer Schip de Stad Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 19141900-1918 

8386 949/6-4 

25-09-1841 

Nijdam W. te Mantgum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder 

als de ontvanger jaar 1841 (2) 

8211 988-3, 4 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Nijdam W. te Mantgum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Nijdam W. te Mantgum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Nijdam W. te Mantgum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

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

met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 4-1 

19-06-1840 

Nijdam W. te Mantgum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Baarderadeel 

Nijdam W. te Mantgumstaat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de 

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

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

6840 36-A blz. 3 

22-04-1824 

Nijdam W. Winkelier van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 
eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

5664 274-a, 24 
28-02-1918 

Nijdam Wiebe Lemmer Schip de Stad  Bolsward, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 162, 24 

27-02-1917 

Nijdam Wiebe Lemmer Schip de Stad Bolsward, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

6385 34 
09-07-1814 

Nijdam Wigle te Eernsum wordt vermeld op de lijst van voordraagt als 1e Luitenant bij de Compagnie Eernsum no. 5 van 
de officieren en onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3) 

8361 434/6 sectie 

D. 

04-05-1841 

Nijdam Willem D. de erven te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van 

de Stad Sneek betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften 

vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de 
grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5) 

4894 2306 

27-06-1899 

Nijdan A. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende 

dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h 
Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige 

toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  

Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het 
Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit 

kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de 

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



9465 Deel 2, 120 

31-10-1866 

Nijdan Auke te Gaastmeer, Beurt en Veerdienst van Gaastmeer naar Workum, hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

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

8308 1070-8 
1-20 

28-10-1840 

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

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

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

6840 36-A  
blz. 34 

22-04-1824 

Nijdan Hendr. H. 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) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Nijdan J. W. te Oldeboorn wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele 

belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

8308 1070-8 

279-321 

28-10-1840 

Nijdan K. B. te Hartwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

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

Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.12>> 

27-08-1839 

Nijdan K. S. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van 

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.5>> 

27-08-1839 

Nijdan Y. B. te Burgwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

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

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

9187 890 
04-07-1918 

Nijdhold- Velde van der Catharinus Helenus NijdholdKroeze Lambert,komt voor op een  document afgifte van 
buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 

kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

5985 203 
19-03-1814 

Nijdigheim Schenk, De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich thans ophoudende in 
het departement De Boven IJssel te Nimegen Jaar 1814 (2) 

6056 157 + d 

03-03-1820 

Nijeberkoop een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, 

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

6644  799 
25-09-1815 

Nijeberkoop,   lijst met 118  namen van inwoners van Oldeberkoop en Nijeberkoop  (betreft Quotisatie van de Hervormde 
ingezetenen  Jaar 1815  (7) 

6654  372 

09-08-1816 

Nijeberkoop, 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) 

6840 7-A 

20-04-1824 

Nijega Ernst Christiaan--- Noga Ernst Christiaan of Nijega Ernst Christiaan --- Pegel Ernst Christiaan of Noga Ernst 

Christiaan of Nijega Ernst Christiaan ---Ducker Berent, Onderwerp het ontvangen van een brief met enig geld van het 
Winschoter Trekveer met het veroek saf te geven enz. jaar 1824 (4) 

6869 01-03-1825 

17-A 

Nijega Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren 

over den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en de 
zaterdag en ondag verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, 

Lemmer, Oudega, Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3) 

5663 3 

30-03-1898 

Nijega Sjoerd Meine Nijega Schip de  Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

6658  575 

25-11-1816 

Nijega,   Reparatie of omslag over de ingezetenen Oudega, Nijega en Opeinde met de namen van 123 inwoners( 

gezinnen) van deze plaatsen en hun aanslag. Jaar 1816  (7) 

6056 218 

27-03-1820 

Nijega,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland 

en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6640   544 

15-06-1815 

Nijega,  lijst met 54 namen van inwoners van Nijega en Elahuizen Hervormde Gemeente jaar 1815 

6640   544 

15-06-1815 

Nijega,  lijst met 54 namen van inwoners van Nijega en Elahuizen Hervormde Gemeente jaar 1815 (9) 

8280 523-2 

21-05-1840 

Nijehaske--- een plattegrondje van de Veenscheiding Gemeente Heerenveen en Gemeente Nijehaske met een document 

met de beschrijving jaar 1840 (9) 

8344  58/17 

18-01-1841 

Nijehaske,  Staat der Permissie Biljetten tot nabaggering van Winterbrandjes te Nije en Oudehaske jaar 1840 met 56 

namen van verzoekers van Nijehaske en 84 namen van verzoekers van Oudehaske en een lijsten met 220 namen  van 
behoeftige personen die  door de Grietenij Schoterland  vergunning hebben voor winterbrandjes, het z.g.n. maken van 

kleine partijtjes turf.  (26) 

5987 352 
07-05-1814 

Nijeholt Lycklama ….? Commissaris van het Arr. Heerenveen, staat vermeld in een document van de toekomende 
Ordonnancien voor reis en verblijfkosten met vermelding van de bedragen jaar 1814 (1) 

8280 526-1, 39 

22-05-1840 

Nijeholt W. J. te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit 

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

Friesland  (123) 

6056 193 
18-03-1820 

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



6046 328-39 

11-05-1819 

Nijeholtpade---- Kerk van Nijeholtpade wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen 

welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en 

Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6056 193 
18-03-1820 

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

6046 328-39 

11-05-1819 

Nijeholtwolde---- Kerk van Nijeholtwolde wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de 

Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  

pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6867 09-02-1825 

31-B 

Nijeholtwolde, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben 

gehad door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft 

in verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, 
Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten 

schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. 

jaar 1825 (5) 

6056 193 

18-03-1820 

Nijelamer aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, 

Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6046 328-39 

11-05-1819 

Nijelamer---- Kerk van Nijelamer wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke 

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

6867 09-02-1825 

31-B 

Nijelamer, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben 

gehad door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft 
in verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, 

Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten 

schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. 
jaar 1825 (5) 

6668 380 blz. 3 

04-10- 1817 

Nijemeier J. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en 

Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden 
gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

8257  69/20, 3 

nummer 46 
20-01-1840 

Nijemeier Jantje P. 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) 

6056 193 

18-03-1820 

Nijemirdum  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, 

Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6869 01-03-1825 
17-A 

Nijemirdum Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee 
uren over den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en 

de zaterdag en ondag verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en 

Bakhuizen, Lemmer, Oudega, Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3) 

8280 517-11,  
34-35, 40 

19-05-1840 

Nijen van R. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van 

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

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

8376 

 

744/2 

30-07-1841 

Nijenhuis A. W. tot de afdoening van een  Beroep in Cassatie jaar 1841 (1) 

6293 220 

12-03-1819 

Nijenhuis H. J.als funge. Dorpregter hij ondertekend (in copie) mede een document  betreffende de dispositien van 

Floreenpligtigen van den hervormden godsdienst in data de 4e en 6e der maand Maart dezes jaars enz. aan den predikant 

van Nieuwe Horne cum annexis enz. jaar 1819 (7) 

6293 47-20 t/m/34 
07-10-1818 

Nijenhuis H. T.----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen 
Jacob Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot 

de werving van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als 

gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde 
Jentjes,  Bergh van den G. C.,  Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu 

de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan 

met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er 
geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 

(15) totale dossier (45) 

6294 375-24 
17-05-1819 

Nijenhuis H. T. Hij tekent mede het document genaamd , Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde 
gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  

inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld 

Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24) 

6091 111 
01-02-1823 

Nijenhuis Hendrik Tjeerds lid van de grietenij Raad en Huisman onder Nieuwehorne, Hij is lid van het collegien van 
Zetters  van Mildam enz. jaar 1823 (3) 

6078 95-26 

25-01-1822 

Nijenhuis Hendrik Tjeerds Lid van de Grieternij raad,  Landeigenaar en Huisman te Nieuwehorne hij is benoemd als 

zetter der belastingen jaar 1822 (3) 

6254 121 

04-02-1815 

Nijenhuis Hendrik Tjeerds---- Oostwoud Leffert Hendriks  te Hoornsterzwaag en Nijenhuis Hendrik Tjeerds te 

Nieuwehorne : ook het antwoord op hun request betreffende betaling  contributie voor enz. jaar 1815 (4) 

6100  1215-26 

29-11-1823 

Nijenhuis Hendrik Tjeerds, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Mildam in 1823 die dat 

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

9187 1341 

06-09-1918 

Nijenhuis Jakobus, 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) 



6083 613 

26-06-1822 

Nijenhuis Janna---- Phijffers Marijke zij bevind zig in het Correctiehuis te Leeuwarden zij heeft sedert 30 jaren bij haar 

ouders in de Ybrouwersteeg alhier, wiens moeder Nijenhuis Janna thans in het r.c. armenhuis woont en Marijke heeft een 

kind van  4 jaren en onegt in deze stad geboren enz. enz. jaar 1822 (2) 

6382 20 nr. 260 
29-03-1814 

Nijenhuis Jelle Hendr’s---- Kleisma Jelle Niekles plaatsvervanger van Nijenhuis Jelle Hendr’s staat vermeld op een lijst 
van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog 

mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4) 

6661 137 blz. 5 

19-03-1817 

Nijenhuis Jetze Tjeerds de weduwe te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het 

achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds 
voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de 

eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9) 

8225  1252-14   09-
12-1839 

Nijenhuis Piecke T. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns 

voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse 

opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 

6089 1194 blz. 41       

23-12-1822 

Nijenhuis Tjeerd Jetzen te Sloten Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren 

met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95-43 

25-01-1822 

Nijenhuis Tjeerd Jetzes te Sloten , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Sloten enz. enz. jaar 1822 (3) 

8257  70/1, 32 

21-01-1840 

Nijenhuis Tjeerd Jetzes te Sloten, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten 

van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6067 

 

103 

03-02-1821 

Nijenhuis Tjeerd Jetzes wonende te Sloten en betreffende de missive van 11-12-1820 no. 117 door deze benoeming 

geheel vervallen,  Hij is gekozen  en benoemd als zetter  voor de stad Sloten  jaar 1821 (1) 

6100  1215-39 

29-11-1823 

Nijenhuis Tjeerd Jetzes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sloten in 1823 die dat ook 

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

6297 585, 644 

16-10-1820 

Nijenhuis W. T.  ---- Ruardi J. te Sloten,  ter voldoening van het schrijven d.d. 18-11-1820 deelt  Nijenhuis W. T.  in een 

door hem getekende brief  mede dat hij een gesprek heeft gehad met  Ruardi J.  en hij mij gezegd dat hij met de heer 
Velde van der M  zonder mankement die zaag wel te rechte zullen komen enz. jaar 1820 (2) 

6629 842 

01-07-1814 

Nijenhuis W. T.  (Wiebe Tjeerds) als Burgemeester benoemd voor de Stad Slooten wordt gelet op de voordracht van onze 

Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der 
reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6669 415-h 

29-10-1817 

Nijenhuis W. T.  (Wiebe Tjeerds) Burgemeester van de Stad Sloten (treed af 2 januari 1818) staat op een document (met 

zijn handtekening) aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit 

geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den 
Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21) 

6658  590 

12-12-1816 

Nijenhuis W. T.  (Wiebe Tjeerds) een paar geschreven brieven met handtekening van Nijenhuis W. T.  (Wiebe Tjeerds) 

President Burgemeester der stad Sloten onderwerp Hansje Piers wed. Epius van Hylkema die nog schuldig is 75 gulden 
enz. Jaar 1816 (4) 

6277 24 

01-01-1817  

Nijenhuis W. T.  (Wiebe Tjeerds) hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en ander Raadsleden van Sloten een 

brief betreffende de Molenaars in deze Stad enz. jaar 1817 (5) 

6633  1445 
19-11-1814 

Nijenhuis W. T.  (Wiebe Tjeerds) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland bij absentie van de President 
Burgemeester van Sloten het betreft de Traagheid van administratieve werkzaamheden worden afgehandeld met als reden 

de afwezigheid van de President Burgemeester Visser R. J. (Ruurd Jacobs) en den Sequens Burgemeester Hottinga van 

W. H. (Willem Hanzes) en dat de secretaris geheel enz. jaar 1814 (2) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 

33/1-C 

Nijenhuis W. T.  (Wiebe Tjeerds) te Slooten, 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) 

6066 

 

25 

10-01-1821 

Nijenhuis W. T.  (Wiebe Tjeerds), Hij staat in een document vermeld als benoemd tot Zetter der Belastingen  van de stad 

Sloten in Friesland jaar 1821 (1) 

6633  1461 
25-11-1814 

Nijenhuis W. T. hij is lid van de Commissie belast met het ontwerpen van het Stedelijk Regerings reglement voor de Stad 
Sloten en ondertekend mede dit document enz. jaar 1814 (1) 

6416 115A 

27-03-1817 

Nijenhuis W. T. President Burgemeester van de Stad Sloten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6647  35 
16-01-1816 

Nijenhuis W. T. Wiebe Tjeerds) President Burgemeester van de Stad Sloten ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende het request van de Diaconen van den Dorpe Nijemirdum en de Diaconen van Wijckel voor het 

onderhoud van. Pieters Pietertje weduwe van Roskam Hans Gijsberts enz jaar 1816 (2) 

6677 316  

22-07-1818 

Nijenhuis W. T., Rentenier, Huis 71, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen 

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

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

(12) 

6646  957 lijst 6 

20-12-1815 

Nijenhuis Wybe Tjeerds wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 

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

van de Raad van Sloten enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 7 
20-12-1815 

Nijenhuis Wybe Tjeerds wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid 

van de Raad van Sloten en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-B        
05-01-1816 

Nijenhuis Wybe Tjeerds wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid 

van de Raad van Sloten enz. jaar 1816 (3)   

6647 6-B        
05-01-1816 

Nijenhuis Wybe Tjeerds wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins 
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid 

van de Raad van Sloten en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (2)  



6256 338 

21-02-1815 

Nijenhuis Y. T. ondertekend een document als lid van de raad van Mildam betreffende crediteuren op de Staat der 

achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8) 

6093 301 

10-04-1823 

Nijenoordschehoge Veenen, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 

1823 (8) 

6056 193 
18-03-1820 

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

6633 1396 

09-11-1814 

Nijeveen Albert ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde 

ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. 
(Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3) 

8257  69/6 

20-01-1840 

Nijhof  L. ----Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt 

door Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan   gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog 

onafgehakte spek zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de 
Rijksbelastingen die aan eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog 

onafgehakte spek legaal verkocht door de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan  Jager A. J. , Lang 
de W. , Nijhof  L., Meter P., Wijbinga H., Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten  en Jonkman A. te 

Noordwolde,  enz. jaar 1840  (5)  dossier (26) 

6840 36-A  

blz. 15 
22-04-1824 

Nijhof A. E. Onderwijzer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 
eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

8305 1010/17 
12-08-1840 

Nijhof Gerrit , Fuselier 7e Afdeeling Infanterie *22-08-1817 Haaksbergen ,  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) 

8280 517-11,  

34-36 
19-05-1840 

Nijhof H. te Heerenveen wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der 
kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden 

wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Nijhof Hendrik Annes 242 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon 
welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn 

enz. jaar 1841 (7) 

6393 134 

28-02-1815 

Nijhof Hendrik Annes 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 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Nijhof Jan , Fuselier 7e afdeeling Infanterie * 04-01-1814 Weerden,  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) 

6683 2 deel 2, 9 

04-01-1819 

Nijhoff J. L. 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 10 

06-02-1824 

Nijhoff J. L. 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 

Nijhoff J. L. 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) 

8379 793-4 

13-08-1841 

Nijhoff N.  Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de Huishoudelijke dienst 

in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het bedrag enz. jaar 
1841 (3) 

8373 661/18 

07-07-1841 

Nijhoff N. Hij is leverancier van  Smidswerk voor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een lijst van 

leveranciers met het geleverde bedrag  jaar 1841 (1) 

8383 878-3 
06-091841 

Nijhoff N., Smidswerk door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van grondstoffen  
voor de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

8377 763/7 

05-08-1841 

Nijhoff N.. Betaling wegens zijn leverantie van Smidswerk  aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2) 

6671 54 deel 2, 6 

22-01-1818 

Nijhoff P. Ouderling te Arnhem Secundi Classikale Bestuur Gelderland  wordt vermeld in een document dat de 

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

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

6709 36 deel 1 

blz. 5 

16-01-1822 

Nijhoff P. te Arnhem 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) 



8308 1079-2 

31-10-1840 

Nijhold Jan Jellen---- Riemersma van Assen Gerhardus Genees Heel en Vroedmeester te Donkerbroek het betreft zijn 

request  door hem ondertekend nopens ene pretentie van f. 5.- ten laste van de Diakenen van de Hervormde gemeente 

aldaar betreffende de in barendsnood zijnde vrouw van Nijhold Jan Jellen  deze Diaken dat moesten weigeren de Diaken 

Boekhouder is Bosma Andries G. enz. en dat de Geneesheer Brouwer A. enz. jaar 1840 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Weststel- 
      lingwerf 

Nijholt A. J. te Idzard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de 

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

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

8386 949/39 

20-09-1841 

Nijholt A. J. te Idzard wordt vermeld op:  Staat van de dubbelen der Consent  billetten vanuit andere binnen deze 

gemeente Weststellingerwerf  ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841  als koper met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 39 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Nijholt A. te Ter Idzardt 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Nijholt Ale,  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 380-2 
19-04-1841 

Nijholt Anna Jannes---- Dijkstra Wopke Romkes en Nijholt Anna Jannes beide Tappers te Idzardt betreft invordering van 
boeten en kosten enz. jaar 141 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Nijholt B. K. 15 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Nijholt Derk Klasens 208 Haule 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) 

8280 517-11,  

34-35, 37 
19-05-1840 

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

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van 
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. 

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

9181 1413 
06-08-1915 

Nijholt Geert,  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) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Nijholt H. J. te Gorredijk 44 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) 

6654  372 blz. 8 

09-08-1816 

Nijholt H. W. zijn meid, 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) 

6631 1189 lijst 3 
26-09-1814 

Nijholt Heine Jans 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) 

6654  372 blz. 5 

09-08-1816 

Nijholt Heine W. 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) 

6243 260 

29-03-1814 

Nijholt Heine Wiebes  Onderwerp kosten wegens de Militie in zijn etablisement enz. jaar 1814 (1) 

6644  799 

nrs. 20-45 

25-09-1815 

Nijholt Heine Wybes te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en 

negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot 

vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst 
met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 

1815 (4) complete lijsten (7) 

9185 1612 
05-12-1917 

Nijholt Heine, 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) 

9414 152                    

05-03-1919  

Nijholt J. Politie-dienaar te Joure die tevens de functie bekleed van correspondent der arbeidsbemiddeling is eervol 

ontslag verleend nu heeft  Stavast L. Gemeenteveldwachter te Joure verzocht dit  e mogen enz. enz. jaar 1919 (2) 

9184 427 

05-04-1917 

Nijholt J. te Spijkenisse wonende----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 

1917 (2) 



6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Nijholt Jacob Aukes 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) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Nijholt Jan Heinen 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) 

9181 2030 

25-11-1915 

Nijholt Johannes te Ameide en Tienhoven (N.H.), 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) 

9182 243 
01-02-1916 

Nijholt Johannes te Ameide hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te 
Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6) 

9182 630 

05-04-1916 

Nijholt Johannes te Ameide, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

9182 734 
27-04-1916 

Nijholt Johannes te Ameide, 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) 

9191 1547 

21-12-1920 

Nijholt Johannes te Schoten aan de Rijksstraatweg 272 Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert,  jaar 1920  

(3) 

9183 1785 
18-12-1916 

Nijholt Keimpe,----- Westra J. te Veldwachter te  Benedenknijpe maakt melding van een kleine werkstaking onder de 
landarbeiders , en een vergadering ten huize van de weduwe Vries de Abe en daar werdt besloten bij Siebenga Hendrik S. 

te Bovenknijpe, Minkema Hendrik en Nijholt Keimpe,  alle Landbouwers het werk te staken oor een loonsverhoging van 

enz. enz.  jaar 1916 (2) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Nijholt Namme Siegers 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) 

6644  799 

nrs. 20-45 
25-09-1815 

Nijholt Namme Siegers te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en 

negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot 
vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst 

met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 

1815 (4) complete lijsten (7) 

6631 1189 lijst 2 
26-09-1814 

Nijholt Sieger Jans 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) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Nijholt Sieger Wijbes 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) 

6076 865 

08-11-1821 

Nijholt W. J. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan 

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

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

6380 13 Lijst 1v 

29-01-1814 

Nijholt Wiebe Sygers te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

6380 13 nr. 72 

29-01-1814 

Nijholt Wiebe Sygers te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing 

van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen 

van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

6867 14-02-1825 
21-A 

Nijholtwoude, ---- Overstroming;  de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade 
enz. Rottum, St. Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, 

Echten, Eesterga, Kuinre, Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12) 



6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Nijhuis Antoon, 194 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Nijhuis B. 10 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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Nijhuis Barend, Warendorff is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 

Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 

Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 
Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot 

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

6424 609 
10-12-1817 

Nijhuis Berend 42 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8211 982/4 

24-09-1839 

Nijhuis Dirk te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er 

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

5675 30-2 

06-05-1915 

Nijk L. H. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen  dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper 

op de Twee  Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek (3) 

5675 30 

06-05-1915 

Nijk L. H. te Oldeberkoop Hij tekent een verklaring dat hij kennis heeft genomen dat Sjoerd Zandstra enz.  Beurtschipper 

op de Twee Gebroeders II zal gaan varen op Oldeberkoop naar de Zuivelfabriek---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper 

wonende Badweg te Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij  dat hij gedurende 30 jaar met zijn 
veerschip heeft gevaren tussen Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een 

motorboot genaamd “de Twee Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  enz. tevens 2 

brieven aanwezig ( 1 met 30 handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van  aanwonende enz. die geen bezwaar hebben 
en zelfs met kracht deze aanvraag ondersteunen) jaar 1915 (17) 

6018 46 

26-01-1817 

Nijkamp Hendrikus  Geb. Tubbergen ca 21 jaar, Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt dan ook 

gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz.  jaar 1817 (3) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Nijkel Johannes, 148 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) 

6096 621 
08-07-1823    

Nijkerk (FR) ---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de 
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6057 242-a 

05-04-1820 

Nijkerk (FR) ,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, 

Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2) 

8383 874/4 
04-09-1841 

Nijkerk (Friesland)---- 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) 

6096 659 
18-07-1823    

Nijkerk en ---- 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) 

6095 509 

14-06-1823   

Nijkerk 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) 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Nijlan P. 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Nijland  Jurjen, 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) 

9126 735 

17-04-1879 

Nijland A. te Sneek Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in 

Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Nijland D. G. 265 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) 

8117 35, 1021/1 
16-10-1838 

Nijland Gerrit Enter by Almelo Schipper, jaar 1838 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Nijland Hendrik, 338 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) 

6406 175-1+4-5 

09-04-1816 

Nijland Hidde 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) 

6053 913 

13-12-1819 

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

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

6041 920 

29-12-1818 

Nijland J.  , ----- Cambach Poulus betreft een aanbesteding der Fournitures (gespecificeerd) voor de gevangenen te Sneek 

gedurende 1819 door de navolgende leden van de raad der gevangenishuizen . Alring B.  Attema A. E.,  Warren W. G.   

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

6020 161 

15-03-1817 

Nijland J. ---- aanbesteding van het onderhoud der gevangenen te Sneek, hierbij zit ook een weekmenu waaruit men zien 

wat de gevangenen in 1817 te eten kregen, enz. aanwezig zijn de heren Vlink Y., Attema A. E., Noijon P., Nijland J., 

Warren W., Napjus H. en Haga van A. B. leden van de Raad der Gevangenhuizen te Sneek,  tevens Cambach P. en allen 
ondertekenen dit document jaar 1817 (5) 

5986 245, 2 

04-04-1814 

Nijland J. , hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Sneek Vlink I. 

(Izaak) voorgedragen tot Lid van het Collegie der gevangenissen te Sneek enz. jaar 1814 (1) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Nijland 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) 

6401 
 

871-G 
25-09-1815 

Nijland J. hij staat vermeld in>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek 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 (2) 

5987 373 

16-05-1814 

Nijland J. hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd arrondissement enz. enz. 

jaar 1814 (3) 

6007 5 

01-01-1816 

Nijland J. lid van de raad der Gevangenhuizen te Sneek aanwezig in het Arresthuis aldaar,  met als onderwerp de 

Aanbesteding van Brood, Aardappelen, Vleesch enz. enz. (er wordt een compleet weekmenu vermeld voor de 

gevangenen) jaar 1815 (7) 

6402 
 

922-1+4 
09-12-1815 

Nijland J. 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 te Sneek ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  

Document (13) 

8285 615-2, 21 

19-06-1840 

Nijland J. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 

Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd 
en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

6413 11 

08-01-1817 

Nijland Jurgen staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken dat hij is benoemd en aangesteld bij den Schutterij te Dokkum met vermelding van 

rang enz. jaar 1817 (3) 

6036 489 

10-07-1818 

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

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

6623 58 
02-01-1814 

Nijland Jurjen  ---- Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en 
Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp 

Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe 

Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born 
Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

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

jaar 1819 (3) 

6628 757 
06-06-1814 

Nijland Jurjen---- Bransma Johannes Hendriks heeft van het Oud Burger Weeshuis te Sneek een Wandelkoop aan gegaan  
van vijf tegen negen pondematen Greidland gelegen onder de dorpe Nieuwland (Nijland) ook aanwezig een document dat  

het Oud Burger Weeshuis te Sneek in een Zathe te Nieuwland (Nijland)  bij Bolsma Tomas Willems in gebruik een stuk 

van 15 pondematen land enz. dat door de huurder dezer zathe nog gebruikt kon worden 4 pondematen en dat aan de 
eigenaar Bransma Johannes Hendriks betaald wordt enz.  dirt stuk is ondertekend door Nijland Jurjen, Feenstra G. 

Boekhouder en Stam W. Administrerend  van enz. jaar 1814 (4) 

6255 285 

23-03-1815 

Nijland Jurjen---- Eisma van Loon Jacobus te Sneek , geeft in met eerbied te kennen dat tot zijn grote verwondering  dat 

in de Quotisatie tot afbetaling der schulden opgelegd ten behoeve van de armen te Sneek dat hij is aangeslagen voor enz. 
enz. en ten opzigte van Olivier Willem,  Trouljaerd Jan D. , Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Giften van Rinnert,  Nijland 

Jurjen,  allen te Sneek en dat zij allen enz. enz. Document is getekend door Fockema E.  jaar 1815 (1) 

6001 629 
06-07-1815 

Nijland Jurjen hij ondertekend als lid van het Collegie van regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een aanbesteding 
van goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen dagelijks te eten kregen  want de 

ingredieenten werden per dag vermeld. Jaar 1815 (4) 

6070 424-20        

25-05-1821 

Nijland Jurjen 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 
06-07-1819 

Nijland Jurjen 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 (9) hele dossier (30) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Nijland Jurjen hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 
ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6086 867, 1,9-10 

17-09-1822 

Nijland Jurjen Koopman te Sneek en Regent over de gevangenis te Sneek,  komt voor in een document  van de namen 

van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Sneek enz. enz. jaar 1822 (3) 

6419 290 

04-07-1817 

Nijland Jurjen---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de 

omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen 
altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder deze brief staan de namen 



van de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, 

Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, 

Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6) 

6404  58-4 
04-03-1816 

Nijland Jurjen staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende 
Schutterij in de Gemeente Sneek aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. 

Kommandant Feenstra G. der Diendstdoende Schutterij te Sneek enz. jaar 1816 (3) 

6396 619G 

23-06-1815 

Nijland Jurjen staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de 
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Nijland Jurjen staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die 

Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren 
en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6394 324 

17-04-1815 

Nijland Jurjen tot 2e Luitenant voor de 2e Compagnie hij wordt in voornoemde functie voorgedragen door de President 

Burgemeester van Sneek Olivier W. (Willem) die de brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 
(2) 

6419 293 

02-07-1817 

Nijland Jurjen---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie  betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer 

te zullen waarnemen was getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P.,  Bleeker M. W., Wouters 
J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. 

Fourier enz. jaar 1817 (2) 

6631  1114 
10e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Nijland Jurjen wegens leverantie van  Wijn  bij de wacht onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst 
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6060 480 
06-07-1820 

Nijland Jurjen, 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) 

6007 33 

13-01-1816 

Nijland Jurjen, Onderwerp een contract wegens het gebruik der Kleine Kerk te Sneek tot een Gevangenhuis enz. jaar 1816 

(3) 

6631  1114 
13e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Nijland Jurjen, Wijn geleverd voor bij het Avondmaal  en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de 
Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier 

(18) 

6418 248-C 1e bat  

6e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Nijlands D. 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) 

6870 09-03-1825 

39-C 

Nijlands Hendrik---- Koets Dirk  van beroep Hoedemakersknecht te Leeuwarden en zijn moeder Veen van Pietertjen oud 

37 jaren en huisvrouw van Nijlands Hendrik geboren te Steenwijk en wonende te Leeuwarden beklaagden voor de 

Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden wegens terzake van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie de straf is 
een geldboete of gevangenisstraf enz. enz. jaar 1825 (2) 

5993 938 

21-11-1814 

Nijman ….?---- Meindersma E. W. Adjunct Schout van Ee, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. 

L. betreft ene klacht voor Tamboezer Bote Bakker te EE, betreft verzegeling van zijn ovens,  tegen de 2e commies 
Nijman te Dokkum en zijn commies Bonga, en Mulier controleur, tevens een handgeschreven brief ondertekend door 

Meindersma E. W. Adjunct Schout,  Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L.   jaar 1814 (6) 

6049 537 
02-08-1819 

Nijman ….?,  ----  Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de 
controleur Bonga  zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks 

Christiaan, Kasteleinsche te Warns  gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz.  en Boer de Haring 

Pieters  van beroep Boer en Maakab Wouter Martens  van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens  
Boer te Scharl , Roodklif Jochum  Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman  noch te Laaxum 

nog te Warns hebben kunnen bekomen   enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de 

agent van Politie Hooren van J. C. enz.  jaar 1819 (9) 

6834 9-A 
21-02-1824 

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

6026 650 

23-09-1817 

Nijman Gerrit---- Adema Hilbrand Eelkes, Klein Pieter A. en Visser Hendrik W. alle SAchelpvissers, zij halen uit een 

wrak liggende op de IJzer en Noordplaat tusschen Terschelling en Vlieland en brengen aan te Makkum eem partij Rum, 
en een partij Koffiebonen bij Ladenius Harmanus Hendrikus Commis te paard bij de indirecte belastingen, en bij Proost 

Harmen en Nijman Gerrit beide commissen te voet bij desselve belastingen en de heer Kingma H. J. L. (Hylke Jans 

Leendertsz.) Assessor van Wonseradeel en Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra 
Baron thoe, Grietman ven deze gemeente, komt voor in de ingekomen stukken Divisie van Financiën enz. jaar 1817 (4) 

9187 1475 

05-10-1918 

Nijman Jouke, 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) 

9188 261 

27-02-1919 

Nijmegen  Schonegevel C. van , zijn benoeming en beediging tot Burgemeester van Weststellingwerf, jaar 1919 (5) 

5995 37 
14-01-1815 

Nijmegen , 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) 

6668 380 blz. 5 

04-10- 1817 

Nijmeier B. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en 
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden 

gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)   

6668 380 blz. 5 
04-10- 1817 

Nijmeier H. B. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en 



Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden 

gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6273 803-6 

17-09-1816 

Nijmeier Hendrik Pieters Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen 

voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753 blz 2 
kolommen 

11-09-1815 

Nijmeier Jan Kiers 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) 

6838 12-A 
24-03-1824 

Nijmeijer Gerard Hendriks, Neijmeijer Geert Jans en Zeevat Marten betreft een request over een Cautie Turf. Met 
koopbedragen (9) jaar 1824 

8257  69/20, 1 

nummer 68 

20-01-1840 

Nijmeijer Hendrik de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de 

toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de 

Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der 
Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Nijmeijer Roelof Harms staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende 

het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van 

Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 

december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van 
geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

8280  517-11, 42 

19-05-1840 

Nijmeijer W. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van 
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de 

belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen 

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

6643  753 blz 5 
kolommen 

11-09-1815 

Nijmeir Hendrik Barteles staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en 
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus 

Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6273 803-3 
17-09-1816 

Nijmeir Jan Kiers 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) 

8043 347, 3137 

08-04-1837 

Nijmeyer E. Nieuwveen Schipper 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Nijp Doeke Christoffels te Ferwerderadeel 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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Nijp H. gehuwd met Walstra Attje Jacobs,  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) 

9180 818 

05-05-1915 

Nijp Hendrik,  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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Nijs van Jan D. 490 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Nijs van S. D. 25 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) 

8348 138/7 -13 

00-00-1841 

Nijsloot Auke Winkelier  te Leeuwarden,  Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat 

van kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn  handtekening jaar 1841 (11) 

8224 1229-6 

02-12-1839 

Nijsloot H. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens 

wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en 
Militaire Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2) 

8359 372-13  

in  brief  
Willems 

16-04-1841 

Nijsloot J. A---- Willems P. van beroep Staten Bode aan het Gouvernement te Leeuwarden en verzoekt te worden 

aangeslagen zoals alle ander Aansprekers Snoek J., Nijsloot J. A., Ferquin J. O., Posthumus J.  en Pruis W. 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 (3) 

6872 01-04-1825 
22-A 

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

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

5984 110 
31-01-1814 

Nijsloot Jelle Annes---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die 
eigendom van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat 

tegen alle verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de 

Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit 
handen van de Russische commandant  de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te 

Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden 

genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,  Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter 
Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester 

Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen overgeladen uit de 

schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15) 

8270  298/16-31 

25-03-1840 

Nijsloot Jelle Annes, Handgeschreven brief van de Deurwaarder Jelle Annes Nijsloot Deurwaarder te Leeuwarden, jaar 

1840 



6002 721-b 

12-08-1815 

Nijsloot Jelle Annes----Ynia Hans Deurwaarder en  Schaaf  Jan , Molenberg Johannes Dirks, Plantenga Klaas Pieters,  

Deurwaarders en Bruinsma Zacharias, Heppennaar Karel, Postma Evert,   en Nijsloot Jelle Annes boden bij de rechtbank 

te Leeuwarden Onderwerp hun jaarlijkse Tractement jaar 1815 (3) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Nijsloot Jelle, 795 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) 

8383 891-7 
09-09-1841 

Nijsloot M.  , Kaarsen door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op een algemene 
Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de 

gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4) 

8382 866-5 
02-09-1841 

Nijsloot M.  , Kaarsen door hem geleverd, komt voor als belanghebbende  in een staat der benodigde fondsen tot het doen 
der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 

(2) 

8377 756/5 
03-08-1841 

Nijsloot M. Betaling wegens zijn leverantie van Kaarsen aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2) 

8308 1079-8 

31-10-1840 

Nijsloot M. Kaarsen geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het Huis van 

Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer 

Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag 
volgens declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4) 

8356 308-11 

30-03-1841 

Nijsloot M. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van 

Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in 
het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met vermelding van de 

geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 1841 (6) 

8356 320-7 

02-04-1841 

Nijsloot M. wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in 

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

8308 1087-7 

03-11-1840 

Nijsloot M. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der 

Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden 
gedurende de maand October met vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4) 

8361 428-7 

03-05-1841 

Nijsloot M. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen 

wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als 

Militair wegens geleverde goederen enz. jaar 1841 (4) 

8381 841/10-A 

26-08-1841 

Nijsloot Martinus,  Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van soldaten 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

             den 

Nijsloot 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) 

8224 1229-1 
02-12-1839 

Nijveen Hendrik IJbes---- Vliet van K. S.. (Klaasje Sietze)  heeft van hare geboorte af  tot januari 1830 te Franeker 
gewoond enz. Hertrouwd met Nijveen Hendrik IJbes dien te Groningen geboortig en schipper enz. Haar eerste man was 

genaamd Tielstra  Dirk Leendert,  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) 

8227 1277/2 

17-12-1839 

Nijveen Hendrik Ybes Groningen Schipper, jaar 1839 

8224 1224-6 

02-12-1839 

Nijveen J. H.  Domicilie van onderstand  te Franeker wordt vermeld op een staat van mutatien in het personeel der van het 

Gouvernement overgenomen Bedelaars en Colonisten van de maand September als overleden 29 september enz. jaar 
1839 (2) 

8224 1229-1 

02-12-1839 

Nijveen Jantien Hendriks kind van Nijveen Hendrik IJbes x Vliet van Klaasje Sietze, staat vermeld op een Nota 

aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 
nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten met 8 kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, vgan waar 

opgezonden, Domicilie van onderstand enz. jaar 1839 (6) 

6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Nikkel J. (Johannes) te Beets Predikant Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

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

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

6655  399 blz. 6 
29-08-1816 

Nikkel J. (Johannes) te Oude en Nijehorne, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie 
Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is 

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

6671 54 deel 2,11 

22-01-1818 

Nikkel J. te Beets 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 11 

06-02-1824 

Nikkel J. te Zuidscharwoude, 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 

6642  698 

18-08-1815 

Nikolai R. A.----Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. 

Sybrandy, T. W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. 

Brouwers H. S. Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te 
Buitenpost op de Maandagen te mogen behouden Jaar 1815 (4) 

6385 142 

06-07-1814 

Nikolai Take Atzes te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als 

Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 



6383 58 

02-04-1814 

Nikolson Johan te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in 

het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6286 50 / 49 
18-12-1817 

Niks Beerend 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) 

6301 318-35      19-

09-1821 

05-06-1822         

Niks Beerend Jacobs 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) 

6402 

 

892 

17-11-1815 

Niks Beerend Jacobs---- Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de klacht van Jansonius Abraham van beroep 

Koopman wegens eene aan hem gedane mishandeling  door eene Karabinier  gedaan genaamd  Leertouwer ….? geboren 
of laatst gewoond hebbende te Dragten de klacht aangehoord te hebben verzocht ik de heer Brouwer G. J. (Gerben Jetses) 

Onderschout mijne functie bij voorkomende gelegenheden waar te nemen  enz. ook aanwezig het Proces Verbaal  

ondertekend door Jansonius A. , Jansonius J., Joukes Geertje en Brouwer G. J. (Gerben Jetses) adj. Schout verder 
compareerd Niks Beerend Jacobs Architect dezer gemeente Heerenveen  die de schade bij benadeelden opneemt enz. jaar 

1815 (10)) 

6243 243 

23-03-1814 

Niks Beerent Jacobs van beroep Architect wonende te Heerenveen  ondertekend een brief waarin hij verklaard op verzoek 

van de Schout der Gemeente Haske geschouwd en bezigtigd een huis op de Heerenwal enz. jaar 1814 (3) 

6078 95-26 

25-01-1822 

Niks Berend Jacobs   Architect en Landeigenaar te Heerenveen  hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3) 

6243 240 
23-03-1814 

Niks Berend Jacobs , architect van beroep Onderwerp een aan de gemeente Heerenveen toebehorend huis aan de 
Herenwal no 20  dat het geheel zo bouwvallig is dat enz. enz. ook een handgeschreven brief met zijn handtekening de 

verklaring dat het geheel bouwvallig is.  jaar1814 (3) 

6100  1215-26 

29-11-1823 

Niks Berend Jacobs , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Heerenveen  in 1823 die dat 

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

6845 22-A 

21-06-1824 

Niks Berend Jacobs te Heerenveen  wordt verzocht zig binnen 8 dagen te vervoegen ten kantore van de successieregten 

aldaar wegens een boete van fl. 770,  van te late aangifte van de memorie van aangifte van zijn vrouw Ditters Yke Jans , 

tevens een handgeschreven brief et zijn handtekening, jaar 1824 (2) 

6846 7-A 
25-06-1824 

Niks Berend Jacobs te Heerenveen een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie van 
aangifte van de nalatenschap van zijn vrouw Ditters Yke Jans jaar 1824 (2) 

6091 111 

01-02-1823 

Niks Berend Jacobs, Architect en Landeigenaar te Heerenveen Aengwirden , Hij is lid van het collegien van Zetters  van 

Heerenveen enz. jaar 1823 (3) 

6626 439 
26-03-1814 

Niks Berend Jakobs---- Jong  de C. C. (Claas Clazes) 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) 

6868 16-02-1825 
30-B 

Nilcolai Abraham Dirks, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 13 
06-02-1824 

Nimwegen M. J. 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 2  

 blz. 13 
16-01-1822 

Nimwegen M. J. 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) 

8280 517-11, 10 

19-05-1840 

Nimwegen van Andreas te Kollumerzwaag 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 Westergeest, 
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6383 91    

23-04-1814 

Nimwegen van J. L. 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) 

6671 54 deel 2,11 

22-01-1818 

Nimwegen van M. J. te Vlissingen 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 

Nimwegen van M. J. te Vlissingen 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) 

6671 54 blz. 8 

22-01-1818 

Nimwegen van M. J. te Vlissingen 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, 12 
04-01-1819 

Nimwegen van M. J. 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) 



6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Nimwegen van M. J. te Vlissingen, 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 1 
Blz. 7 

06-02-1824 

Nimwegen van M. J. 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 

Nimwegen van M. J. 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) 

8356 324-18,1 

03-04-1841 

Nipsloot Jelle Annes hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de 

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

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

6838 7-A bijlage1 
Mannen 

Huis Justitie 

26-03-1824 

Nobach Harmen St. 224 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) 

9186 146 

06-02-1918 

Nobach P. gehuwd met Borgards Elisabeth, 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 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Nobbe Wilhelm, 819 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) 

6079 172 + 185 

15-02-1822 

Nobel & Holtzapffel ---- Holtzaffel & Nobel Amsterdam Cargadoors komt voor op een document van de Grietman van 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur betreffende de gevonden goederen van Vrijelijk Ges….. 

Dennis Kapitein op het Engelsche Brikschip de The Thermutis te Laaxum derhalve een Baal Katoen, een Kistje Kamfer 
gemerkt met enz. tevens een document dat Visser Yke Wigles, Visser Sietze Wigles en Vogelzang Harmen Jans alle 

geauthoriseerde Strandvonders te Laaxum op de  29-12-1819 enz. , jaar 1822 (7) 

6092 189 
03-03-1823 

Nobel & Holtzapffel  ondertekenen een door hengeschreven brief aan de Gouverneur en dat Ris en Valentijn te Enkhuizen 
het onderwerp is een taxatie over de geborgen goederen te Gaasterland en Wonseradeel uit het Schip de Thermutus verder 

genoemd Asser en Zoon M. S. Procureurs te Enkhuizen enz. jaar 1823 (2) 

6080 256 + 306 

14-03-1822 

Nobel & Holtzapffel Cargadoors te Amsterdam geven in een door hen ondertekende brief met eerbied te kennen als voor 

de ontvangers van de lading geweest in het schip genaamd Thermutis gevoerd door de Kapitein Dennes Georg op reize 

van Londen naar herwaarts geauthoriseerd tot de reclame van de goederen enz., ook een brief ondertekend door Ris & 

Valentijn betreffende een manifest jaar 1822 (3) 

6086 871 
18-09-1822 

Nobel & Holtzapffel Cargadoors te Amsterdam schrijven en ondertekenen een brief  dat Ris & Valentijn te Enkhuizen 
enz. met als onderwerp de geborgen goederen uit het Schip de Thermutis gevoerd geweest door de Kapitein Dennis 

George , jaar 1822 (4) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Nobel Arjen  te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

6089 1194 blz. 46       

23-12-1822 

Nobel Arjen Arjens  Ballum  op Ameland 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  1215-43 
29-11-1823 

Nobel Arjen Arjens te Ballum , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ameland in 1823 
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

9725 Deel 2  

Blz.37 

00-00-1881 

Nobel Doede naar Suriname,  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) 

6637 210 

04-03-1815 

Nobel Jan Buiksloot Kapitein betreft  Jonge Theodoor 

9725 Deel 2  

Blz.48 
00-00-1883 

Nobel One naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.46 
00-00-1883 

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

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.50 

00-00-1884 

Nobel One,  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 

Nobel One,  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.60 

00-00-1886 

Nobel One,  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) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

Nobel One, 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) 



6297 342 

06-07-1820 

Nobel Wiebe S., Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te 

mogen mandateren over het dienstjaar 1819  in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen 

he4tb ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3) 

6843 30-C 
gehuwden D. 

21-05-1824 

Noble le Jacob, 400 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Noë L. , 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) 

6386 118         
11-08-1814 

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

6401 

 

870 

11-11-1815 

Noé L. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  

ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van 
hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6402 

 

922-1+2 

09-12-1815 

Noé L. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 

ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 

Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  
Document (13) 

6396 619F 

23-06-1815 

Noe L. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernhardus) President Burgemeester van Leeuwarden 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de 
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)  

6401 

 

857 

10-10-1815 

Noé L. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernhardus) President Burgemeester van 

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

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

8021 1020-19 

09-08-1837 

Noekam Pierre * 07-07-1806 Nivelles, Hussaar bij de kavallerie 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 Helena 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) 

6021 218 

10-04-1817 

Noel J. F. te Gend Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst 

(22) 

6039 792 

27-10-1818 

Noest Adam,  Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen 

gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt ,jaar 1818 ( 3) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Noet Nicolaas , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 17-04-1811 Gorinchem,  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) 

6093 339 

23-04-1823   

Nofs Broer Klazes,  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 

6840 7-A 

20-04-1824 

Noga Ernst Christiaan of Pegel Ernst Christiaan of Nijega Ernst Christiaan --- Pegel Ernst Christiaan of Noga Ernst 

Christiaan of Nijega Ernst Christiaan ---Ducker Berent, Onderwerp het ontvangen van een brief met enig geld van het 

Winschoter Trekveer met het veroek saf te geven enz. jaar 1824 (4) 

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

Noggeren van O. 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) 

6868 24-02-1825 

1-A 

Nogon ….? Fabrikeur te Sneek Onderwerp: Werk in de strafgevangenis te Leeuwarden waar 2000 rollen dekens 

gefabriceert zullen worden enz. jaar 1825 (9) 

9187 1475 

05-10-1918 

Nogt Lisette vrouw van Bijl v.d. J. , 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) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Noijen Petrus hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 
ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6623 244-250 e.v. 

23-01-1814 

Noijon ….? Van beroep Capitein de Prefect heeft hem een aanschrijving gedaan bereffende de Nationale Vrijwillige 

Garde te Sneek die meer en meer is hersteld zodat de nagt rustig is geweest maar dat er tog twee personen zijn 
gearresteerd met name Spoelstra Pieter Willems Wever van beroep te Sneek welke door den Sergeant Aa van der ….? 

was opgebracht en die zich eenige ongeoorloofdheden permiteerden en zo zwaar beschonken was dat hij niet wist wat hij 

dede en  Brens Pieter van beroep Arbeider te Sneek die niet tegenstaande het stellige verbod van de wagt enz. en op de 
stoep van de wagt gearresteerd is  het  rapport van de Capitein is ook aanwezige in het dossier waarin hij o.a. schrijft dat 

hij nog twee officiers den gewezen Captein Feenstra S. en Jouwstra ….? Ook voormaals officier der Natioale Garde 
benevens 200 personen van gewapende burgerij die dadelijk wierd door den heer Feenstra georganiseerd enz. jaar 1814 

(12) 

6097 742 

11-08-1823    

Noijon ….?,  hij is belast met de generale directie der ontvangsten enz. hij heeft zijn post verloren omdat hij de keus moest 

maken en Notaris is geworden enz. jaar 1823 (3) 

8224 1241/11 

06-12-1839 

Noijon J. & Comp. wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met 

vermelding van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. 

Jaar 1839 (4) 



6070 424-20        

25-05-1821 

Noijon 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) 

9126 812-2 
08-05-1879 

Noijon J. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Harlingen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (4) 

6866 25-01-1825 

8-A 

Noijon J. Onderwerp: Vernomen hebbende dat er van de Strookaarden waarvan de leverantie op 19 Januari 1824 

aanbesteed en door eerstgenoemde aangenomen er ondanks herhaalde verzoeken van de directeur over den arbeid in het 

huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden deze nog geene aflevering heeft plaatsgehad enz. enz. jaar 1825 (5) 

6869 07-03-1825 

11-A 

Noijon J. te Sneek, hij wordt gemaand om de aangenomen Strookaarden te leveren tevens een brief van hem enz. jaar 

1825 (5) 

9126 812-3 

08-05-1879 

Noijon Jacob Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Harlingen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6) 

6053 913 

13-12-1819 

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

het college van regenten over de gevangenishuizen in Sneek  hebben met de persoon  Cambach Paulus te Sneek  

overeengekomen voor de leverantie van  benodigdheden  van Onderhoud enz. enz. jaar 1819 (5) 

6020 161 

15-03-1817 

Noijon P. ---- aanbesteding van het onderhoud der gevangenen te Sneek, hierbij zit ook een weekmenu waaruit men zien 

wat de gevangenen in 1817 te eten kregen, enz. aanwezig zijn de heren Vlink Y., Attema A. E., Noijon P., Nijland J., 

Warren W., Napjus H. en Haga van A. B. leden van de Raad der Gevangenhuizen te Sneek,  tevens Cambach P. en allen 
ondertekenen dit document jaar 1817 (5) 

6024 463 

16-07-1817 

Noijon P. lid van de raad der gevangenhuizen in het arrondissement Sneek wordt vermeld op een document betreffende 

een aanbesteding van fournitures en onderhoud der gevangenen in het Arresthuis te Sneek voor levering van o.a. voedsel, 

hieruit kan men zien (omdat de weekmenu’s vermeld worden) wat de gevangenen zoal te eten kregen in het jaar 1817 (4) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Noijon 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) 

6395 423 

03-05-1815 

Nol Lodewijk, Kapitein staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren 

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

(3) 

9180 1246 

05-07-1915 

Nolet Antoni,  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) 

9188 602 

20-05-1919 

Nolet P. Heerenveen Veldwachter te Aengwirden, jaar 1919  (3)  

6631  1114 

2e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Nolkes Klaas de erven zij staan vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

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

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

8375 708-5_40a 

20-07-1841 

Nolle C. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 

Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Nolle C. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 

Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni 

ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_40c 
20-07-1841 

Nolle C. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 

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

ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Nolle C. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

1841 (4) Gehele provincie (122) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Nolle C. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 

ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en 

Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8374 693/1 - 6 

15-07-1841 

Nolle Frederik Christiaan  te Makkum ,Een bekeuring wegens het niet strooien  der straat voor zijn huis  door vorst glad 

geworden op den morgen van den ,enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4) 

3579 94-b 

16-04-1843 

Nolle Jan Dirks Lid van de Stedlijke Raad te Leeuwarden en Welling Gjalt Wijtzes veerschipper en Koopman van 

Oudega, Nijega en Opeinde op Leeuwarden dat zij als gezamelijke eigenaar van het geoctooid veerschip en dat zij enz. 
ook dat het onderkruipen van hun veer door andere niet geoctrooide schepene enz. jaar 1843 (2)  dossier (73) 

8280 526-1, 40,3 

22-05-1840 

Nolle O. 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) 

6065 

 

906 

20-12-1820 

Nolledis----Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden, 

Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van 
genoemd college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de 

navolgende inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als 

borg Amoraal M. C. Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  
met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, 

Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8) 

8214  1032/18 
09-10-1839 

Nolles ….?---- Tromp H. A. Diecteur der Friesche Kofscheepsrederij heeft ontvangen de uitnodiging van  Schik Johannes 
Griffier der Staten  dat de vergadering ten huize van de Logementhouder Nolles bepaald is enz. jaar 1839 (3) 



7978 260 

18-02-1837 

Nolles D. R. Woudsend Buitenlands Zeevarende, jaar 1837 

8007 714, 164 

17-07-1837 

Nolles Dirk Roelofs Zeeman, jaar 1837 

8132 264/25 
03-01-1838 

Nolles Dirk Roelofs Zeeman, jaar 1838 

9921 27 

20-10-1882 

Nolles K.  Gemeenteveldwachter te Oldeberkoop 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) 

6630  1017-B  
blz. 3 

22-08-1814 

Nolles Klaas Jans 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  1017-A, 3 

22-08-1814 

Nolles Klaas Jans 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) 

6293 47-15 

07-10-1818 

Nolles P.  hij ontvangt een som van fl. 170  enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district 

Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

8386 949/42 
20-09-1841 

Nolles te Woudsend 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) 

6258 627-4 
21-06-1815 

Nolles Wieger wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert 
en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van 

Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in 

Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15) 

5994 1061 
31-12-1815 

Nollides C. R. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Gepelde Gort, 
Grauwe Erwten, Grioene Erwten, Boekwet meel en boekweitdopenaan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook 

leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4) 

6625 375 
11-03-1814 

Nollides Johannes en Andrea Tamara Margaretha echtelieden gewoond hebbende te Harlingen en aldaar overleden 
hebben een Legaat geschonken van Duizend Guldens aan de Stads Algemeene Armen kamer te Harlingen en zij mogem 

deze van Z.M. de Koning accepteren dezae is door de Procureur Feddema Ype en vier getuigen behoorlijk getekend  enz. 

jaar 1814 (2) 

6089 1218 
31-12-1822 

Nollides O. R. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding 
waarin staat de goederen en de prijs die hij voor Gerst, erwten meel enz. bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14) 

6049 592 

20-08-1819 

Nollides O. R.  Landeigenaar in de Gemeente Leeuwarden hij vraagt een hertaxate voor zijn eigendommen en de taxeur 

die wordt aangesteld,  is Jellema Johan S. onder Lekkum woonachtig na. Jaar 1819 (1) 

6060 480 
06-07-1820 

Nollides O. 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) 

6871 23-03-1825 

15-A 

Nollides O. R. , staat op en Algemeene Maandstaat der gedane betalingen van de gevangenissen te Leeuwarden wegens 

gedane betalingen over 1824 met gespecificeerd wat er geleverd is en de bedragen enz. jaar 1825 (9) 

6101 1354 

27-12-1823 

Nollides O. R. , voor  Granen en Erwten , Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor 

Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz.  tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven 

en wie de leverantie krijgt enz.  jaar 1823 (13) 

6865 8-A 
21-01-1825 

Nollides O. R. Gerstemeel geleverd aan het Huis van Reclusie en Tuchtiging hij staat vermeld op een algemene staat in 
een document van gedane betalingen voor de leverantie met bedragen. Jaar 1825 (5) 

6095 569 

30-06-1823   

Nollides O. R. voor Gepelde Garst Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van 

goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld  jaar 
1823 (10) 

6044 201 

30-03-1819 

Nollides O. R. voor gepelde gerst, Erwten, Meel, Boekweit doppen ---   Eekma J. Vice President van het College van de 

gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van 

gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis 
aldaar aan voornoemde jaar 1819 (4)voedsel aan de gevangenis aldaar aan voornoemde ,jaar 1819 (4) 

6849 6-A 

20-07-1824 

Nollides O. R., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in 

voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra 
R., Miedema B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., 

Zijlstra W. J.,  Ottema F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., 

Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, 

Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   

Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van der J.,  Brugts J.,  Zijlstra R. J.,  jaar 1824 (21) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 14 

Nollides O. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Nollides Oebele R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

8280 526-1, 22 
22-05-1840 

Nollides 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) 

6864 3-A 
06-01-1825 

Nolliues O. R. ,  gerstemeel, gepelde gerst of gort. Grauwe en groene erwtwn, een aanbesteding van voornoemde 
goederen ter verpleging der gevangenen  te Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van 

prijzen  jaar 1825 (4) (Dossier 15) 



6243 191-22 

06-03-1814 

Nolmans H. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de 

Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op 

een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de 

kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale 
dossier/lijst (31) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Nolms & Gottme te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

8366 528/13+14 

00-00-1841 

Nolte, Wilhelm  en Simon, Henricus Josephus   vreemdelingen , werkzaam bij de Engelenvaart onderwerp; Armvoogdij. 

31 Mei 1841 (2) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 

06-02-1824 

Nolthenius ….?  te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 11 
06-02-1824 

Nolthenius ….? te Amsterdam, 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 

6841 20-C 

24-04-1824 

Nominative  staat  met de namen van 49 militairen van de land en zeemacht  die met briefjes van ontslag zijn 

weggezonden vanwege hun slechte gedrag en straf, er komen namen van heel Nederland in voor met hun signalement en 
geboortedata en plaats (10) jaar 1824 

6846 7-A 

24-06-1824 

Nond Maria weduwe van, Ras Willem in leven scherprechter, wordt in genoemd Ras. J , scherprechter te Zwolle, betreft 

vergoedin onkosten voor verblijf en reiskosten aan hem enz. enz. jaar 1824 (3) 

9182 284 
09-02-1916 

Nonnekens Paul Adriaan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 

(3) 

8356 328/27-5               
03-04-1841 

Nontje J. J. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 

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

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

8383 874/9 no. 17 
04-09-1841 

Nontje Pieter Jacobs--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in 
depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3) 

8214  1027/17  

07-10-1839 

Nontjes J.  wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe 

Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3) 

8224 1240/7 
05-12-1839 

Nontjes J. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der 
openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe 

Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 

personen enz. jaar 1839 (3) 

6033 263-c 

15-04-1818 

Noodt  Walraven Willem,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  

jaar 1818 (4) 

6402 
 

922-1+2 
09-12-1815 

Noodt van  W. W. van Zuidscharwoude staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der 
NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt 

benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke 

Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6386 118         
11-08-1814 

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

6869 01-03-1825 

3-A 

Noodt W. W.---- Keth de A. hij is benoemd tot substitut officier van de regtbank te Leeuwarden i.p.v. Noodt W. W. van 

Zuidscharwoude die tot een andere functie is geroepen enz. jaar 1825 (3) 

6385 54-33 
14-07-1814 

Noodt W. W. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der 
Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3) 

6401 

 

857 

10-10-1815 

Noodt W. W. van Zuid Scharwoude wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernhardus) 

President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire 
zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 

1815 (5 

6401 

 

870 

11-11-1815 

Noodt W. W. van Zuidscharwoude afkomstig hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President 

Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6395 505 

21-05-1815 

Noodt W. Walraven staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad 

Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6396 619F 
23-06-1815 

Noodt W. Walraven staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernhardus) President Burgemeester van 
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met 

Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

6079 182  
18-02-1822 

Noodt Walraven Willem 35 jaar, Hij staat op een document als candidaat voor de post van echter 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 

Noodt Walraven Willem 35 jaar, Hij staat 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) 

6865 10-3A 

14-01-1825 

Noodt Walraven Willem Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 

en zijn Tractement tevens een kolom met Aanmerkingen (mutaties) Jaar 1825 (4) 

6027 718-a 

14-10-1817 

Noodt Walraven Willem 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 

Noodt Walraven Willem----- 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 

Noodt Walraven Willem 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) 

6036 493-C 
 13-07-1818 

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

6018 38-A, 3 

14-01-1817 

Noodt Walraven Willem hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren 

in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 
1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit 

(Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8) 

5986 287-A 

Lijst 1 
16-04-1814 

Noodt Walraven Willem hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het 

arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn 
tractement enz. jaar 1814 (6) 

6865 10-1-A 

14-01-1825 

Noodt Walraven Willem te Franeker,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt 

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

6865 10-3-A 

14-01-1825 

Noodt Walraven Willem te Franeker,  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) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6057 261-C 
11-04-1820 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 
aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6060 494-B 

12-07-1820 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6066 53-B 
23-01-1821 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 
aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-A 
10-07-1821 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 
aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6075 771 

11-10-1821 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5) 

6078 35 
09-01-1822 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3) 

6865 10-1A 

14-01-1825 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4) 

6052 793 

05-11-1819 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen TractementenJaar 1820 (4) 

6084 649 
09-07-1822 

Noodt Walraven Willem te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 
Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6087 950 

15-10-1822 

Noodt Walraven Willem wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in 

het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 
1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en 

hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5) 

6021 252, 1, 5-8  

17-04-1817 

Noodt Walraven Willem wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en 
zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  

(5) dossier (18)   

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

Noodt Walraven Willem 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 

6063 703 

11-10-1820 

Noodt Walraven Willem, 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) 

6090 42 

14-01-1823 

Noodt Walraven Willem, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in 

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

6093 299 

11-04-1823 

Noodt Walraven Willem, 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 

Noodt Walraven Willem, 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 

Noodt Walraven Willem, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in 

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

6039 771-c 

16-10-1818 

Noodt Walraven Willem, 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) 

6024 437-b 
08-07-1817 

Noodt Walraven Willem, Officier, 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) 

6102 43-B 

12-01-1824 

Noodt Walraven WillemAdema Lollius,  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) 



6848 12-A  

13-07-1824 

Noodt Walraven Willems---- Fontein Agge , Door het overlijden van Fontein Agge een aantal Candidaten voor de post 

van vrederechter Franeker, wordt ook in genoemd ., Noodt Walraven Willems 37 jaar, Abma Samuel Adrianus 50 jaar,  

Banga Jelle 37 jaar. , jaar 1824 (2) 

6848 8-A  
14-07-1824 

Noodt Walraven Willems---- Fontein Agge , Door het overlijden van Fontein Agge een aantal Candidaten voor de post 
van vrederechter Franeker, wordt ook in genoemd ., Noodt Walraven Willems 37 jaar, Abma Samuel Adrianus 50 jaar,  

Banga Jelle 37 jaar. , jaar 1824 (2) 

6030 53-c 

23-01-1818 

Noodt Walraven Willemt, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6013 401-a 

09-07-1816 

Noodt Walraven Willen    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van 

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

6045 238 

13-04-1819 

Noodt Walraven Willen te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6081 366 

11-04-1822 

Noodt Walraven(?)  Willem , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in 

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

6395 423 
03-05-1815 

Noodt Willem Walraven van Zuidscharwoude, 1e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld 
tal Officieren welke Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende 

Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 (3) 

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Nooiman B. nr. 20 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative 

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

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

6383 66 
02-04-1814 

Nooitgedacht ….? te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat 
der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

8280  517-11, 46  

19-05-1840 

Nooitgedacht H. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der 
Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid 

zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Nooitgedacht Hendr. 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 bijlage1 
Mannen 

Crimineel 

26-03-1824 

Nooitgedacht Hendrik P., 52 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) 

5664 43-A 
15-09-1903 

Nooitgedacht J. IJlst IJlster  Stoomboot Mij. ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5666  akte 2 

00-00-1899 

Nooitgedacht J.,  ---- Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J.,  A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. 

Boekhouder samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen  o.a. in een advertentie mede dat zij 
een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van  IJlst op Sneek  l . met ingerichte 

schroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden en alle stopplaatsen enz. jaar 1899 (5) 

5666  akte 7 

00-00-1902 

Nooitgedacht J., ---- Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J.,  A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. 

Boekhouder samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen  o.a. in een advertentie mede dat zij 
een geregelde Stoombootdienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van  IJlst op Sneek  l . met 

ingerichte schroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden  tevens wordt het stuk door alle genoemden 

ondertekend  enz. jaar 1902 (4) 

9182 284 

09-02-1916 

Nooitgedacht Jarig,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Nooitgedacht T. 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) 

6838 7-A bijlage2 
Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Nooitgedagt Hendr’k T., 28 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Nooitgedagt Hendrik Tjeerds 271 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon 
welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn 

enz. jaar 1841 (7) 

5666 2 
30-03-1899  

Nooitgedagt J. IJlst Bestuurslid IJlster Stoomboot Mij. N.V. Een geregelde dienst tussen IJlst en Sneek, Dossier met 
Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende 

deze publicaties jaar 1899 Dossier (6) 

5666 7 
05-08-1902 

Nooitgedagt J. IJlst Bestuurslid Stoomboot Mij. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1902 

9180 642 

07-04-1915 

Nooitgedagt Jarig, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

(3) 



8356 328/27- 9            

03-04-1841 

Nooitkamp J. J. nr. 244 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 

Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot 

kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 

1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

8309 1106-14 

09-11-1840 

Noor Trientje Harms  en Walsterie Jan (er staat ook Berend) staan vermeld als ouders in een Nominative Staat met 10 

kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van 

de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn 
opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Noorbeek Marten Harmens 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) 

6006 989 

23-12-1815 

Noorbergh van Brandwijk ….? Controleur der Directe Belastingen in de provincie Zeeland wordt aangesteld tot 

Ontvanger in de Kolonien van Suriname en er wordt benoemd in deze post te Zeeland  de heer Kiers A. thans Controleur 
der Directe Belastingen in het landschap Drente en inplaats van laatsgenoemde wordt aangesteld in het landschap Drente 

Bumania Vegelin van Claerbergen Epo Sjuck enz. jaar 1815 (3) 

8285 615-19 
19-06-1840 

Noorbruis Johannes Hendriks het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november  1830 als 
dienstpigtig schutter actief gediend tot september 1834 en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd geen 

kinderen wel behoeftig enz. jaar 1840 (4) 

5663 22 

66 =Minuut 
18-04-1889 

Noord  Hollandsche Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het Schip de Friesland IV, komt 

voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch 
geordend, jaar 1889 

5664 A.4Bijl. 15 

27-04-1911 

Noord  Nederlandse Scheepvaart Mij. te Harlingen met het Schip de Alida, [1] komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 37, 5 
01-04-1910 

Noord  Nederlandse Scheepvaart Mij. te Harlingen met het Schip de Alida, [2] komt voor in een Dossier; Verkeer over 
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 37, 5 

01-04-1910 

Noord  Nederlandse Scheepvaart Mij. te Harlingen met het Schip de Constance Catharina, [1] komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

8378 776/1 
09-08-1841 

Noord bij Dordrecht----- Steenbakkers langs de Goudschen IJssel de Maas en de Noord bij Dordrecht Onderwerp: 
Inlandse steensoorten en het klei formaat enz. jaar 1841 (3) 

6033 252 

11-04-1818 

Noord Braband---- Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen  van den 

minister van financien, betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland 
zonder Limburg jaar 1818 (3) hele dossier (8) 

6064 

 

799 

09-11-1820 

Noord Braband----- Visser S. J. , hij is Landmeter  te Veenwouden en hij verzoekt 14 dagen verlof okm naar Noord 

Braband in de Gemeente Raamsdonk te mogen gaan  voor Familie betrekkingen enz.  en dit wordt toegestaan in  

document jaar 1820 (3) 

6658  580 

07-11-1816 

Noord Braband,  Alphabetische Naamlijst der gemeenten in de provincie Noord Braband zoals dat was in 1816. Jaar 1816  

(4) 

6047 435 
29-06-1819 

Noord Braband, Een gedetailleerde en Adstructieve staat behoorende bij de raming van kosten voor het departement van 
Binnenlandsche zaken  in 1820  kosten voor de provinciale besturen   jaar 1819 (8) 

3583 20 en 21 

28-09-1871 

Noord Brabantse Vracht en Sleep Vereniging  te Den Bosch  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) 

6070 417 en 422 

23-05-1821 

Noord H. van  1e commies  hij is vervanger tijdens de afwezigheid van  Roorda E.   enz, jaar 1821 (1) 

6066 

 

82 

30-01-1821 

Noord Holland  ---- Bolhuis Rinderd, van beroep Deurwaarder  der Belastingen te Harlingen , in een handgeschreven 

brief met zijn handtekening het volgende:  dat er 400 gebrekkige betalingen zijn en hij enz. enz.  en dat Z. M. een  proces 
verbaal van onvermogen enz. tevens nog een brief van de Staatsraad van Noord Holland  jaar 1821 (6) 

6659  30 

31-12-1816 

Noord Holland  Alphabetische Naamlijst der gemeenten in de provincie Noord Holland zoals dat was in 1816. (3) 

8105 244, 800/21 
15-08-1838 

Noord Hollandse en Friesche Stoom- Boot Mij. , jaar 1838 

8384 903/1 

11-09-1841 

Noord Jan---- Zuylekom en Levert, Likeurstokers te Amsterdam Onderwerp; een fustje gedistilleerd te Bolsward 

ingevoerd April 1839  bij de Commies Noord Jan , enz. enz. jaar 1841 (1) 

6424 609 
10-12-1817 

Noord v. Dirk 99 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) 

8359 373-11 

17-04-1841 

Noord v. H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij nog steeds te goed heeft de betaling van zijn 

tractement van het laatste half jaar als Boekhouder van de Katoenfabrijk van  Bruisma A. J. enz. jaar 1841 (3) 

9921 22              20-

10-1882 

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

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

9182 605 

05-04-1916 

Noord v.d. Pieter gehuwd met Smits Johanna,  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) 

6038 687 

16-09-1818 

Noord van A.,---- Gosliga P. ,  Noord van A., Cats J., Embdenaar P. K., Romkema de weduwe, Jansma de weduwe, Ploeg 

van der Rein en Groot de Douwe J,  Huisman te Teers  alle landeigenaren onder de Gemeente Huizum gebruik makende 

van hun recht om hertaxatie te vragen van hun landen enz. enz. aar 1818 (1) 

8199 725-2_4 
17-07-1839 

Noord van Dirk en Houten van Hilbert Aukes van de Belastingen gestationeerd te Bolsward hebben opgemaakt een 
Proces Verbaal tegen Schuurman Pieter Bakker van beroep te Bolsward een gesloten transactie om vervolging te 

voorkomen wegens overtreding op de reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (4) 

8199 725-1_9 
17-07-1839 

Noord van Dirk en Houten van Hubert Aukes Commiesen der Belastingen te Bolsward maken Proces Verbaal op tegen 
Schuurman Pieter van beroep Broodbakker te Bolsward wegens frauduleus inslag van 248 ponden ongebuild tarwemeel 

enz. jaar 1839 (4) 



6870 09-03-1825 

17-A 

Noord van Dirk---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel waarnemende  de functie van 

Strandvonder ten overstaan van Kamminga Symon Hendrik en Noord van Dirk beide commisen bij de adm van in en 

uitgaande regten en accijnsen te Wierum wordt overgegaan tot inventarisatie van de goederen geborgen in de jongstledene 

stormen als volgt van de bergers: Bosch Anne Jans heeft gevonden een cahloup met de naam Phelip Alexander, Visser 
Sybren Jans heeft gevonden een baal katoen gemerkt 248 en 449 enz. enz. jaar 1825 (5) 

6084 703 

25-07-1822 

Noord van H, eerste commies van  Roorda ontvanger der belastingen maar door de slechte gezondheid van de heer 

Roorda zal hij zijn functie waarnemen enz. enz.   jaar 1822 (4) 

8280 526-21 
21-05-1840 

Noord van H. ---- Bruinsma, het betreft de Katoenfabriek van Bruinsma, het betret het verzekeren van de gebouwen, 
tevens worden er bedragen vermeld wat de gebouwen waard zijn ondertekend door A?. J. Bruinsma  tevens worden 

genoemd Noord van H. en de heer Schik enz. jaar 1840  (5) 

6021 265 
22-04-1817 

Noord van H. Deurwaarder Executant betreft een ordonnantie voor zijnkosten enz. jaar 1817 (1) 

6019 112 

21-02-1817 

Noord van H. gewezen Deurwaarder te Vlieland Onderwerp: achterstallig salaris  en een afwijzing daarop jaar 1817 (3) 

6015 605 
11-10-1816 

Noord van H. van beroep Deurwaarder en dat hij door de Ontvanger Generaal te Leeuwarden ia geautoriseerd tot het 
executeren van Dwangbevelen op het Eiland Vlieland ter inning van het enz. jaar 1816 (1) 

8355 294/21 

00-00-1841 

Noord van Habbema Leerlooyer te Workum  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als 

Postdistribiteur te  Workum (3) jaar 1841 

6867 12-02-1825 
19-A 

Noord van Hendrik---- Roorda M. E. Ontvanger der Belastingen enz. geeft te kennen dat hij dagelijks door zijne borst en 
rug aangetast en hij in deze toestand echter verplicht is en dat het zeer moeilijk enz. en hij voorsteld dat de persoon Noord 

van Hendrik enz. jaar 1825 (1) 

5992 861 
31-10-1814 

Noord van Hendrik te Leeuwarden  hij wordt voorgedragen voor de post van waarneming als Deurwaarder Executant 
aldaar  i.p.v. de overleden Rosema J. jaar 1814 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Noord van Hendrik, 790 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) 

5993 956 en 957 

26-11-1814 

Noord van Hendrik, Deurwaarder Executant der Belastingen te Leeuwarden in dienst bij den ontvanger Roorda E. te 

Leeuwarden., een handgeschreven brief met zijn handtekening, een brief naar de Gouveneur waarin hij deze bedankt voor 
het in hem gestelde vertrouwen jaar 1814 (2) 

5997 306 

31-03-1815 

Noord van Jan---- Ballings Jan , te Huizum een ingesteld onderzoek tegen hem jaar, en huurpenningen die hij 

verschuldigd is aan  Noord van Jan , wordt in genoemd Sikkes B. , enz. enz. jaar 1815 (8) 

6049 547 
07-08-1819 

Noord van L. P.----- Albada van Bruins  Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl  aangesteld na een examen in 
de openbare school aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L. (Johannes Lambertus) als Grietman en 

Jong de R. T. Assessor van het Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie 

Schuiling R., Noord van L. P., Stinstra Tjitse J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1) 

5999 476 
19-05-1815 

Noord van Lourens Poppes hij wordt voorgesteld voor de functie als Deurwaarder Executant te Vrouwenparochie enz. 
jaar 1815 (1) 

6014 510 

13-07-1816 

Noord van Lourens Poppes thans als Deurwaarder executant te Vrouwenparochie fungerende voelt zich bezwaard\ deze 

post waar te nemen en verzoekt daarom ook enz.  en de persoon van Bruinsma Jan Berends thans Veldwachter in gemelde 
gemeente voorgedragen als een braaf en eerlijk caracter en zeer bevoegd voor deze post enz. jaar 1816 (1) 

6296 69 

03-02-1820 

Noord van Lourens S. te Oud Bildzijl  zijn rekening wordt betaald wegens reparatie aan de school en opzigt aldaar enz.: 

Wordt vermeld op een staat van gedane betalingen uit het fonds van fl. 250.= onder de 3e afdeling 3e Hoofdstuk no. 9 
toegestaan enz. enz. jaar 1820 (5) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Noord van Luit, 941 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) 

6385 82 

19-07-1814 

Noord van Lut staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de primitieve Lijst der 

Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (1) 

6242 56               
01-02-1814 

Noord van S. P. ---- hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een 
document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. 

tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede  jaar 1814 (2) 

6089 1194 blz. 2        
23-12-1822 

Noord van Sieds Loppes te Hallum 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) 

6626 487  blz. 9 

07-04-1814 

Noord van Sieds P. 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) 

6078 95-2 

25-01-1822 

Noord van Sieds Poppes te Hallum, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der  belastingen over 1822 te 

zullen continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100 1215-2 

29-11-1823 

Noord van Sieds Poppes,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Hallum in 1823 die dat ook in 

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

6276 1102-8 

18-12-1816 

Noord van Syds 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) 

6072 559 

12-07-1821 

Noorda ….? Kapitein op het schip De Goede Hoop, onderwerp is de rekening en verantwoording van 9 vaten Traan 

gereclameerd door de heer Blauwpot ….? te Groningen als behoorende tot de lading van genoemd schip enz. jaar 1821 
(1) 

5990 666 

26-08-1814 

Noorda Gerrijt, ----Koers Jan,  te Leeuwarden  een handgeschreven brief die ondertekend is door Smeding Hermanus, 

Bolman Isaac, Koers Jan,   Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna  bij haar testament dd. 25-01-1766, er worden de 

volgende personen genoemd met diverse legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Coenen van Christiaan, Noorda 
Gerrijt, Tickens Hermanus, Koopman van beroep, Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis Johanna, jaar 1814 (4) 



6077 1003 

15-12-1821 

Noorda H. de weduwe ---- Sikkes Luichien Roelfs (zij ondertekend als Luigin Roelfs Sikkens wed. H. Jans Nordan)  

weduwe van Hendrik Jans Noorda te Groningen  geeft met de meeste eerbied te kennen dat zij als wettig voogdes over 

hare minderjarig kind en dat haar eheman het ongeluk gehad heeft het op de 3e april 1821 verongelukte Tjalkschip De 

Goede Hoop  en er geborgen is enz  verder Noorda H. de weduwe te Groningen aan haar is medegedeeld dat de weinig 
geborgen goederen van het op de 3e april 1821 verongelukte Tjalkschip De Goede Hoop gevoerd geweest door Noorda 

H. betreft de verkoop der geborgen goederen enz.. , Jaar 1821 (3) 

6069 
 

293 
12-04-1821 

Noorda H. J.  blijkens aangespoelde papieren was hij  Schipper op het Tjalkschip de Goede Hoop van Groningen 
komende van Nieuw Casteel in Schotland  en op de gronden bewesten Ameland totaal verongelukt  en is verbrijzeld niets 

geborgen nog aangespoeld dan de drie doden welke heden zijn begraven jaar 1821 (1) 

6070 362 

05-05-1821 

Noorda H. J.---- Blauwpot Willem van beroep Koopman te Groningen geeft eerbiedig te kennen in een door hem 

ondertekend request dat hij houder van een Cognossenment waarbij de schipper Noorda H. J. het  Schip de Goede Hoop 
gevoerd en op de banken van Ameland vergaan heeft erkent ontvangen te hebben negen vaten traan om deselve uit te 

leveren aan de Heeren Armstrong & Co. te Nieuw Castel in Engeland, enz. enz.  Jaar 1821 (4) 

6069 317 
19-04-1821 

Noorda H. J.† Kapitein op het verbrijzelde Schip de Goede Hoop op Ameland komende van New Castle op weg naar 
Groningen het betreft de geborgen goederen opgeslagen in een pakhuis te Hollum enz.  Jaar 1821 (1) 

6079 204, 7-9 + 

14-15 
27-02-1822 

Noorda H. Schipper op de Goede Hoop,  wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der 

strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 in Ternaard en Ameland hebben 
plaatsgehad enz.  jaar 1822 (6) 

6078 74  

19-01-1822 

Noorda Hendrik Jans† ---- Sikkens Luichien Roelfs weduwe van Hendrik Jans Noorda woonachtig te Groningen 

verzoeke in een door haar ondertekende brief aan de Gouverneur om autorisatie op den Strandvonder van Ameland om de 

geborgen goederen uit het Tjalk Schip de Goede Hoop bij Ameland gestrand, (dit document zit tussen 76 en 77  in) jaar 
1822 (2) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Noorda M. J. 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) 

6383 81       

23-04-1814 

Noorda Pieter Cornels te Tjummarum 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 14 

16-01-1822 

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

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

Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 
Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. 

Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6655  399 blz. 7 

29-08-1816 

Noorda van der S. te Heeswijk en Dinler, 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) 

6683 2 deel 1,  11 

04-01-1819 

Noordaa van der S. J. Predikant te Dinther tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband als volgt: 

Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 

1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der 

vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden 

veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. 
Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2,18 

22-01-1818 

Noordaa van der S. J. te  Dinther Secundi 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) 

6671 54 blz. 21 

22-01-1818 

Noordaa van der S. J. te Dinther en Heeswijk Predikant Classis van ’s Hertogenbosch 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, 19 
04-01-1819 

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

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

6709 36 deel 2   

blz. 21 
16-01-1822 

Noordaa van der S. J. te Dinther, 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 

Noordaa van der S. te Dinther, 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 

6424 609 

10-12-1817 

Noordbeek Gerrit Willems 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage 

van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6424 584 

02-12-1817 

Noordbeek H. 26 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  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) 

6833 14-A, 9 

12-02-1824 

Noordbeek H. de weduwe 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) 



9183 1454 

07-10-1916 

Noordbeek Hendrik, Komt voor op een  document  (blz.2)  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) 

6034 398 
30-05-1818 

Noordbeek Hiske te Bozum 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) 

6833 14-A, 8 

12-02-1824 

Noordbeek J. de weduwe 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) 

6683 2 deel 1, 3 
04-01-1819 

Noordbeek J. H. (Mr.) Oud Ouderling te Wijk tot Primus van het Provinciale Kerkbestuur van  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) 

6709 36 deel 1 
blz. 3 

16-01-1822 

Noordbeek J. H. (Mr.) te Wijk 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, 3 

04-01-1819 

Noordbeek J. H. (Mr.) te Wijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

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

6709 36 deel 2  

 blz. 3 

16-01-1822 

Noordbeek J. H. (Mr.) te Wijk, 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 2,13 

22-01-1818 

Noordbeek J. H. Mr. Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland 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) 

6671 54 blz. 8 
22-01-1818 

Noordbeek J. H. Mr. te Wijk 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 blz. 17 

22-01-1818 

Noordbeek J. H. te Wijk Ouderling Classis van Wijk 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. 8 

06-02-1824 

Noordbeek J. H. te Wijk, 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. 15 
06-02-1824 

Noordbeek J. H. te Wijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Noordbeek Mr. te Wijk bij Duurstede, 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) 

3575 4 

18-11-1878 

Noordbeek Obbe W. St. Jacobaparochie Eigenaar Veer St. Jacobaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge 

resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, 
de eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Noordbeek Wiebe Jacobs 405 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) 

9183 1454 
07-10-1916 

Noordbeek Wopke, 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Noordbeeke Hendrik Herma 206 Oudeboren (Oldeboorn) 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) 

6093 301 
10-04-1823 

Noordbroek, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

9182 24 

06-01-1916 

Noordbruin J. gehuwd met Vellinga Maaike met 1 kind,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche 

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



9181  1923 

01-11-1915 

Noordbruis Jan,  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 

Noordbruis Jan,  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) 

6866 01-02-1825 

15-C 

Noordbruis Johannes, Loteling van de Gemeente Meppel en naar de Marine wil, er wordt verzocht door de Gouveneur om 

een Certificaat   jaar 1825 (1) 

9180 1246 

05-07-1915 

Noordbruis Pietertje gehuwd met Castelein M. ,  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) 

6868 22-02-1825 
26-A 

Noordbrus Johannes geb. te Harlingen 24-02-1804 van beroep Arbeider, hij is in de Gemeente Vledder (Drente) 
ingeschreven voor de Nat. Militie enz. haar 1825 (2) 

6093 301 

10-04-1823 

Noorddijk, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

6097 783 

18-08-1823    

Noordelijke Provincien, een gedrukt Extract uit het register der resolutien van de Minister van Staat enz. heeft 

goedgevonden  eb verstaan dat de Noordelijke en Vlaamsche Provincien enz. jaar 1823 (4) 

6079 122 + 199 

02-02-1822 

Noorden Hendrik†---- Sikkes Lingieu Roelfs weduwe van de Schipper Hendrik Noorden met zijn Tjalkschip de Goede 

Hoop verongelukt op Ameland het betreft autorisatie tot verkoop van de lading Rogge enz. , jaar 1822 (3) 

6709 36 deel 1 

blz. 14 

16-01-1822 

Noorden van H. te Drunen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 
Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. 

Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  

 blz. 21 
16-01-1822 

Noorden van H. te Drunen, 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) 

8270  298/16-3 

25-03-1840 

Noorden van Pieter,  Handgeschreven brief van de Broodverkoopster Elisabeth Lourens Tuininga weduwe van Pieter van 

Noorden, jaar 1840 

6870 17-03-1825 

17-A  

Noorden van Pieter, Ruiter de Abraham, Beer de Jacob Levie, Beer de Mozes Levie en Spiers Jesaius onderwerp: een 

request van hen aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant te Harlingen voor de 132 en 133e 
Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (4) 

6064 

 

834 

25-11-1820 

Noordenbos  G. D.  weduwe Hiddinga S. R.   en Douma Pieter Watzes het betreft 2 mandaten van schadevergoeding 

wegens het door hoger hand  gelaste en voorgestorvene paarden wegens  de heersende besmettelijke ziekten in 1818 en 
1819  en de grietman verzoekt aan de Gouveneur of hij i.v.m. het overlijden van  Douma Pieter Watzes de gelden  aan zijn 

erfgenamen enz. enz. jaar 1820 (1)  

6282 763 
07-08-1817 

Noordenbos ….?  en Velde van der ….? Beide van beroep Heelmeester er is een verzoek van de Geneeskundige 
Commissie in Vriesland om een specificatie wegens hunne behandeling der Roode loop te W……. in 1811 enz. jaar 1817 

(2) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2-v 
17-07-1839 

Noordenbos A. K. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Het Bildt 

Noordenbos A. te St. Annaparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in 

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

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

6835 18-A 

03-03-1824 

Noordenbos A. U. Chirurgein en Vroedmeester te St. Annaparochie, Een gesloten transactie, om een vervolging 

betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2) 

6264 1149-2 

21-11-1815 

Noordenbos Age Derks komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter 

vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen 

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

8225  1253-13, 4  
10-12-1839 

Noordenbos Andries Ulbes te Baarderadeel 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) 

8280  517-11, 27 

19-05-1840 

Noordenbos Anne F. 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Noordenbos H. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand 

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

met ca. 1000 namen (132) 

8386 949/6-5 Noordenbos H. 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) 

6383 76                  

23-04-1814 

Noordenbos Haantje D. te Pietersbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: 

de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken 

no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 
26) 



6627 584, 1-2, 13 

30-04-1814 

Noordenbos J. ..? wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4) 

8280 517-11,  

34-35, 37 
19-05-1840 

Noordenbos J. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der 
kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden 

wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Akkrum in het Arrondissement 

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

6271 594 
22-04-1816  

Noordenbos J. te Nijkerk (Fr) Hij schrijft en ondertekend een brief met de aanhef  Geagte Vrienden  het is een ambtelijke 
brief en het betreft dat de afgelopen winter in drie gemeenten een onvoorzien geval heeft plaats gead door eene 

besmettelijke ziekte die hier gewoed heeft  enz. jaar 1816 (2) 

6273 716 
20-08-1816 

Noordenbos J. te Nijkerk (Fr) Hij schrijft en ondertekend een brief met de aanhef  Geagte Vrienden  het is een ambtelijke 
brief en het betreft dat de afgelopen winter in drie gemeenten een onvoorzien geval heeft plaats gead door eene 

besmettelijke ziekte die hier gewoed heeft  enz. jaar 1816 (1) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 8>> 

27-08-1839 

Noordenbos J. U. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij 

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

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

6627 584, 1-2, 20 
30-04-1814 

Noordenbos J. U. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe 
Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4) 

6647  34 

21-01-1816 

Noordenbos J. W.---- Vitringa van Colon J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een brief 

met handtekening van J. W?. Noordenbos Docter te Nijkerk (Friesland) aan J. Vitringa van Colon te Leeuwarden en een 
brief van Douwe Stallinga te Nes aan zijn oom de Koopman G. Kamminga wonende in de Speelmanstraat te Leeuwarden 

verkorte inhoud: gaat over dat hij koorts heeft en dat er al 10 gestorven zijn waaronder de Veldwachter Balling en de 

Schoolmeester aan de besmettelijke ziekte Rotkoorts (nu Typhus) en dat hij bang is dat als het zo doorgaat er geen 
inwoner van Nes het zal overleven enz. en een brief van doctor J. Vitringa Coulon met dossier Jaar 1816 (10) 

6830 26-A 17 

20-01-1824 

Noordenbos Johannes U . Chirurgijn en vroedmeester te Wommels, Onderwerp transactie van de inspecteur van de 

personele belastingen Jaar 1824 (4) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.  9 

27-08-1839 

Noordenbos K. U. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied 

bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 

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

6303 534 
13-11-1823 

Noordenbos K. V.---- Wommels: onderwerp de school  en schoolhuizing aldaar en een brief van de Diakenen betreffende 
voornoemde school getekend door Noordenbos K. V. en Bruinsma J. P?.  jaar 1823 (3) 

8210  958/2 211 

Bladz.2>> 
17-09-1839 

Noordenbos M. U. te Oudkerk, 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) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Noordenbos P. W. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de 

voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 
uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Noordenbos Sijbolt, 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) 

6264 1149- 5 

21-11-1815 

Noordenbos Symon komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter 

vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen 
troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6064 

 

811 

14-11-1820 

Noordenbos T. D. Weduwe Hiddenga S. R.  Zij staat vermeld op een Ordonnantie van fl. 165.= een formulier met 7 

kolommen info.  Zoals mandaat , kwitantie, betaling enz. jaar 1820 (1) 

8280 526-1, 6 
22-05-1840 

Noordenbos te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Hennaar- 
      deradeel 

Noordenbos te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 

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

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

6271 602 -5 

18-06-1816 

Noordenbos U of W? . J. Ondertekend als Lid van de Gemeenteraard van Wommels mede het stuk , Ter voldoening van 

de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 
1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. met inwoners 

van Spannum (20), Edens (9), Hennaard ,(11), Wommels (56), Cubaart 37) en Waaxens (7):  jaar 1816 (5) 

6046 320 

08-05-1819 

Noordenbos U. J. een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij mededeeld de ordonnancie van 12 gulden 

voor het assisteren van  de Melitie heeft ontvangen enz, jaar 1819 (1) 

6389 44-45 

01-11-1814 

Noordenbos U. J.---- Huisman Jelle Jans te Wommels geeft  met verschuldigde eerbied te kennen dat hij thans bij den 

Landstorm enz. maar dat hij daar door zwakheidshalven van Ligchaamsgebreken  onmogelijk in staat is om enz. met 

attest (aanwezig) van de chirurgijn Noordenbos U. J. enz.  jaar 1814 (2) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Noordenbos U?. J.  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) 

6045 285-b 
26-04-1819 

Noordenbos U?. J. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Noordenbos Ulbe A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 



6385 136 

06-07-1814 

Noordenbos Ulbe Annes te Oenkerk 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) 

8359 377/28, 4 

19-04-1841 

Noordenbos Ulbe Annes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid 

hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van 
Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 11 

19-04-1841 

Noordenbos Ulbe Annes 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 8-v 
17-07-1839 

Noordenbos Ulbe K. te Wommels 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) 

8197 690-5 

06-07-1839 

Noordenbos Ulbe Klazes---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late 

aangifte van de Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft 
getekend verder een brief ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens 

voor zig en als vader van en voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en 

Rispens Gerlof Reinders ook Rispens Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw 
van Struiksma Gatze Egberts Koopman te Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes 

Koopman te Wommels en Rispens Antje Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 

6082 453 

03-05-1822 

Noordenbos Ulbo, 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) 

8364 481-12 

17-05-1841 

Noordenbos, Martinus Friesema, Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterij met gegevens over de 

persoon. Jaar 1841 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Noordenbosbos Klaas W. , 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) 

3575 4 
18-11-1878 

Noordenbosch Joh. A. St. Annaparochie Eigenaar Veer St. Annaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge 
resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, 

de eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

6065 

 

921 

27-12-1820 

Noordenbosch T. D. weduwe van Hiddinga S. A.   een geretourneerde kwitantie   groot 165 gulden  betreffende gedode 

paarden tijdens  de geheerste besmettelijk ziekte in 1818 en 1819 , verder gaat het ook over de kwitantie van wijlen 
Douwma P. W.  maar dat zijn erfgenamen niet hebben voldaan enz. jaar 1820 (1) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Noordenbroek Nicolaas, 5 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Noordenhout H. D. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand 

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

met ca. 1000 namen (132) 

5675 35 
18-09-1915 

Noordenne v. Eliza Sliedrecht met de Baggermolen de Kil, de Maes en de Schelde, jaar 1915 (5) 

5675 100 en 102 

22-02-1912 

Noordenne v. Eliza Sliedrecht Schip de Holland, jaar 1912 

5673 
 

40 
28-02-1900 

Noordenne van A, Tiefbau-Unternehmer---- Wijngaarden van Arinus Leendert, Aannemer te Sliedrecht dat door hem is 
ontvangen van Noordenne van A.  te Heerenveen de Missieve voor de naamsverandering van het schip de Goede trouw II 

enz. enz. (aanwezig een vergunning (Blauw) tot varen en sleepen ) enz., een getekende brief van  Noordenne van A  en 

Wijngaarden van Arinus Leendert jaar 1900 (3) 

5673 

 

1 t/m 8 

05-02-1900 

Noordenne van A. te Heerenveen,  de Goede Trouw II moet worden Goede Trouw I,  staat vermeld op een lijst 

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

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

5675 100 
22-02-1912 

Noordenne van E. een verleende vergunning om te mogen varen  met het schip “Holland” van Harlingen over 
Leeuwarden en Dokkum naar Nieuwezijlen ten behoeve van het baggerwerk te Delfzijl enz. jaar 1912 (1) 

5675 35 

18-09-1915 

Noordenne van E. ----Kraayeveld Johannes  en Noordenne van E. te Sliedrecht, Aannemers van het maken van een 

Stoomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelsterkolk, in een handgeschreven en door hen ondertekende brief   
verzoeken zij om een vergunning om door de Provinciale wateren van Friesland te varen met de zandzuiger “Schelde” en 

de Baggermolen “Maas” , “Kil”en de benodigde modderbakken enz. jaar 1915 (6) 

5675 102 

22-02-1912 

Noordenne van E. ----Kraayeveld Johannes  en Noordenne van E. te Sliedrecht, Aannemers van het Baggerwerk te 

Delfzyl in een handgeschreven en door hen ondertekende brief   verzoeken zij om een vergunning om door de Provinciale 
wateren van Friesland te varen met  de baggermolen “Holland” enz. jaar 1912 (1)  

5673 

 

7 

16-03-1899 

Noordenne van J. te Utrecht , een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Norden“ tot het Varen en  Sleepen in 

Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (2 

5673 
 

109 Blz. 
1 t/m 8, 9, 33 

05-02-1900 

Noordenne van J.,  Aannemer te Utrecht, Groningen III, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit 
is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd 

deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekende brief (3 stuks) dat aan het 
verzoek is voldaan ook genoemd Brandwijk C die een brief ondertekend,  jaar 1900 (12)  jaar 1900 (16) 

5663 44  en 13 

17-04-1890 

Noordennen v. J. Harlingen Schip de Harlingen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5663 15 
66 =Minuut 

18-04-1889 

Noordennen van J. Harlingen met het Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 



6034 398 

30-05-1818 

Noordent A. D. te Wirdum 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) 

6630, 1027 
30-07-1814 

Noorder Klaas Klazes, Handgeschreven brief met handtekening van Noorder  te Niawier. Jaar 1814 

6276 1102-16 

18-12-1816 

Noorderbaan Frans 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) 

6417 176 

1e Bataillon 
22-04-1817 

Noorderbaan Marten Fransen 18 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van 

genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris 
Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door 

overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon 

Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

8280 517-11, 24 

19-05-1840 

Noorderbaan W. M.  te Blija 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 met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40  enz. Gemeente 
Blija, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6045 240 

13-04-1819 

Noorderberg (de gezamelijke eigenaren van de Schorren  van het Buitenveld  onder Hallum en Marrum gelegen) 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) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Noorderbos ….? de weduwe te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 

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

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

6385 139 

06-07-1814 

Noorderbos Petrus U. te Wommels 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) 

8214  1036/14 
10-10-1839 

Noorderbroek P. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik 
om te bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen  enz. jaar 1839 (4) 

9465 Deel 2, 94 

03-02-1862 

Noorderhaven Hedzer te Opeinde, Beurt en Veerdienst van Opeinde 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 1862 (8).   

6840 36-A  

blz. 41 

22-04-1824 

Noorderhaven Jan A. Slagter 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) 

9185 1652 

00-12-1917 

Noorderleegpolder----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van 

Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917 

6000 578-b 
17-06-1815 

Noorderpoort de, een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te Sneek jaar 1815 
(2) 

5674  16 

18-09-1909 

Noorderveer , Naamlooze Vernootschap “Het Noorder Veen” te Amsterdam gezien hun verzoekschrift wordt er 

vergunning verleend  om met hun motorboot “Anna II”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1909 (1) 

5674 23 
24-02-1910 

Noorderveer , Naamlooze Vernootschap “Het Noorder Veen” te Amsterdam gezien hun verzoekschrift wordt er 
vergunning verleend  om met hun motorboot “Frieda II”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1910 (1) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Noorderwerf J. P. te Woudsend wordt vermeld op; Staat hou 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)dende 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 9 

18-07-1839 

Noorderwerf Pier Piers hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het 

Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13) 

6247 609-L 

14-07-1814  

Noorderwind Pieter een rekening terzijne voordele wegens levera ntie aan de Fransche  douaniers enz. jaar 1814 (2) totale 

dossier Douaniers (28) 

9134 1330 

02-10-1883 

Noorderzeedijk---- Stavoren , een aanbesteding voor het plaatsen van het  IJzeren lichtopstand  bij de Noorderzeedijk  en 

IJzeren lichtopstand  op het Zuiderhoofd, Bestek en tekeningen aanwezig )  jaar 1883 (30) 

8285 615-2, 42-2 

19-06-1840 

Noordewerf J. P. te Woudsend wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als 

degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur 
en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 42-2 

19-06-1840 

Noordewind P?. te Woudsend wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als 

degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur 
en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

6277 30-3 

09-01-1817 

Noordewind Pieter R. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte 
der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier 

(19) 

6632  
 

  

1316 lijst 1_L. 
22-10-1814 

Noordewind Pieter R. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President 
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

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

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



6418 255-A 

00-05-1817 

Noordhoek Adrianus 219 is zijn volgnummer en Alphen 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) 

3618 24 

22-03-1877 

Noordhof  P. en Smit M. uitgevers te Groningen geven  in een ondertekende brief met verschuldigde eerbied enz. ter 

kenismaking aan te bieden een exemplaar van den Diamant Spoorgids welke tweemaal ’s jaars door hen wordt uitgegeven 
enz. (5) incl. spoorgids  (63) 

8373 678/22 

12-07-1841 

Noordhof G. en Strikwerda Pieter S, Schoolonderwijzers te Elsloo en Haule Onderwerp een verzoekschrift wegens 

personele belasting enz. enz. jaar 1841 (4) 

6834 13-A 
23-02-1824 

Noordhof Pieter Ales---- Vlietstra Marijke Poppes weduwe van Noordhof Pieter Ales te Jutphaas prov. Utrecht, 
onderwerp een request jaar 1824 (4) 

6836 2 A 

11-03-1824 

Noordhof Pieter Ates---- Vlietstra Marijke Poppes weduwe van Noordhof Pieter Ates betreft betaling der schulden 

betreffende aantekeningen van haar man. Enz. jaar 1824 (4) 

6042 34-a  
15-01-1819 

Noordhoff D. (David) kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur hij is beroepen als predikant te Idsegahuizen en Piaam 
jaar 1819 (1) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franekera- 

           deel 

Noordhoff D. te Schalsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de 

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

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

8211 988-3, 13 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Noordhoff D. te Schalsum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier 

met ca. 1000 namen (132) 

6033 252 
11-04-1818 

Noord-Holland---- Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen  van den 
minister van financien, betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland 

zonder Limburg jaar 1818 (3) hele dossier (8) 

5662 49 en 20 

22-04-1886 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [1] met het  Schip de Friesland I, II, III en IV,  komt voor in 

een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 
jaar 1886 

5663 17     

08-04-1897 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [1] met het Schip de Friesland I, II, III en IV , komt voor in 

een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 
jaar 1897 

5662 101 

01-04-1881 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [2] met het Schip de Friesland I, II, III en IV,  komt voor in 

een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 

jaar 1881 

5663 6 

30-03-1898 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [2] met het Schip de Friesland I, II, III en IV , komt voor in 

een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 

jaar 1898 

5662 18 

48= Minuut 

28-04-1887 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [3] met het Schip de Friesland I,  komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5663 22 
32 =Minuut 

19-04-1888 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [3] met het Schip de Friesland I, II, III en IV , komt voor in 
een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 

jaar 1888 

5662 22 
19-01-1885 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [4] met het Schip de Friesland I, II, III en IV,  komt voor in 
een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 

jaar 1885 

5663 22 

66 =Minuut 
18-04-1889 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [4] met het Schip de Friesland I, II, en III , komt voor in een 

Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 
1889 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [5] met het Schip de Friesland I, II, III en IV,  komt voor in 

een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 
jaar 1884 

5663 22 

66 =Minuut 

18-04-1889 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [5] met het Schip de Friesland II en III, komt voor in een 

Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 

1889 

5662 29 

01-04-1885 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [6] met het Schip de Friesland I, II, III en IV,  komt voor in 

een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 

jaar 1885 

5663 36 
20-04-1899 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [6] met het Schip de Friesland I, II, III en IV , komt voor in 
een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 

jaar 1899 

5662 380 
05-04-1882 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [7] ?”>|met het Schip de Friesland I, II, III en IV,  komt voor 
in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch 

geordend, jaar 1882 

5663 44  en 23 
17-04-1890 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [7] met het Schip de Friesland I, II, III en IV , komt voor in 
een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 

jaar 1890 

5663 142, 22 

16-04-1891 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden [8] met het Schip de Friesland I, II, III en IV , komt voor in 

een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 
jaar 1891 



5664 A.4 Bijl.15 

27-04-1911 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het Schip de Constance Catharina, [2]  komt voor in een 

Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 

1911 

5664 14 
10-05-1900 

Noord-Hollandsche Friesche Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het Schip de Friesland I, II, III en IV,  komt voor in een 
Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 

1900 

6683 2 deel 2, 8 

04-01-1819 

Noordink J. B. (Dr.) te ‘s Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur 

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

6671 54 blz. 6 

22-01-1818 

Noordink J. B. Dr. te ’s Gravenhage Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met 

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

1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 12 
22-01-1818 

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

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

1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2, 8 
22-01-1818 

Noordink J. B. te ’s Gravenhage Gecommiteerde 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) 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Noordink J. B. te ’s Gravenhage, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

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

6683 2 deel 2, 6 
04-01-1819 

Noordink J. te Zutphen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 

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

6709 36 deel 2   
blz. 6 

16-01-1822 

Noordink J. te Zutphen, 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) 

6383 55 

02-04-1814 

Noordink S. A. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in 

het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6093 301 

10-04-1823 

Noordlaren, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

8308 1070-8 

322-364 
28-10-1840 

Noordman D. J. te Allingawier 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) 

9126 916 

30-05-1879 

Noordman Durk Pien------- Ringnalda Jacob Ypes hij wordt benoemd als zetter van de belastingen i.p.v. Noordman Durk 

Pien die naar een andere plaats vertrekt jaar 1879 (3) 

6038 716 
24-09-1818 

Noordman H. 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) 

6271 602 -3 
18-06-1816 

Noordman J. D. de weduwe  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) 

8308 1070-8 
322-364 

28-10-1840 

Noordman J. D. te Allingawier staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 

voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens 

den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 
1840 (3) Dossier (11) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Noordman Jacb 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) 

9183 756 

03-05-1916 

Noordman Jacob,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

6838 7-A bijlage1 
Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Noordman Jan H., 116 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 bijlage2 

Mannen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Noordman Jan H., 96 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 
hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 

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

gevangenen (48) 

6840 36-A  

blz. 48 

Noordman Jan K.  Kleermaker 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 



22-04-1824 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 
Bladzijde 4 

17-07-1839 

Noordman M. H. te Westergeest is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-v 
17-07-1839 

Noordman Mark Halbes te Westergeest wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der 

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 8 

27-08-1839 

Noordmans D. T. te Allingawier 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) 

8220   1137/13 
Blz. 1 

06-11-1839 

Noordmans Durk J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het 
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 

1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, 

Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8308 2086-14 
01-11-1840 

Noordmans Durk J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden 
van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 

(1) dossier (5) 

8220   1137/13 
Blz. 1 

06-11-1839 

Noordmans J. D. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het 
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 

1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, 

Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 
betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 

1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, 

Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 8 

27-08-1839 

Noordmans J. D. te Allingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied 

bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage 

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

6082 453 

03-05-1822 

Noordmans J. 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 

Noordmans Jacob 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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Noordmans Jan Aukes,  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) 

8308 1070-8 
709-731 

28-10-1840 

Noordmans P. J.  in leven gehuwd met Rispens A. J. te Spannum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van 
het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het 

gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een 

aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het 
terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 9>> 
27-08-1839 

Noordmans P. J. te Spannum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Noordraven J. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, 

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

6623 205 

31-10-1813 

Noordraven Jan T. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in 

den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding 
van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5) 

6623 60 

31-12-1813 

Noordraven Jan T., door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling 

overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet 
betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4) 

6250 968 

14-10-1814 

Noordraven Jan Teunis, 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 blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Noordraven 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Noordraven Lijkle Nannes 36 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Artllerie 4 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage 
van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 

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

6869 26-02-1825 

40-A 

Noordt A.  en Hamerster ….?  en Loon van ….? Worden genoemd in een document: Extract uit het register der 

Resolutien van den Staatsraad, Administrateur der Directe Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. betreft 
benoemingen jaar 1825 (4) 



6836 20-D rood 

04-03-1824 

Noordwal  Philip Abrahams,  Koopman te Gorredijk onderwerp Koninklijke Loterijen, ook een brief dat hij van 

onbesproken gedrag is.jaar 1824 (5) 

6836 20-D rood 

04-03-1824 

Noordwal  Symon Abrahams,  Koopman te Gorredijk onderwerp Koninklijke Loterijen, jaar 1824 (5) 

6870 17-03-1825 
21-D  

Noordwal Philip Abrahams---- Noordwal Simon Abrahams en Noordwal Philip Abrahams beide Kooplieden wonende te 
Gorredijk. Onderwerp: een request van hen aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als splitters te Gorredijk 

voor de volgende Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (5) 

6873 09-04-1825 
13-B 

Noordwal Philip en Bijker J. R. Onderwerp: invordering van het door hun verschuldigde voor de vernieuwing der straat te 
Gorredijk en dat de door de regter verleende uitstel van 5 weken nu is afgelopen enz. jaar 1825 (3) 

6872 07-04-1825 

7-B 

Noordwal Philip en Bijker J. R. te Gorredijk ten verzoeke van hen welke opposanten gesteld hebben  tegen het arrest en 

dwangbevel tegends denzelve uitgevaardigd en een dagvaarding voor het Vredegergt Canton Beetsterzwaag te 

verschijnen enz. jaar 1825 (9) 

6836 20-D 

04-03-1824 

Noordwal Philips Abrahams---- Noordwal Sijmon Abrahams en Noordwal Philips Abrahams beide Kooplieden  op de 

Gorredijk een stuk met hun handtekening geven met eerbied te kennen aan de Gouverneur dat beide als Splitter in de 

Koninklijke Nederlandsche Loterijen  te mogen worden ook aanwezig een verklaring van goed gedrag enz. jaar 1824 (6) 

6836 20-D 

04-03-1824 

Noordwal Sijmon Abrahams en Noordwal Philips Abrahams beide Kooplieden  op de Gorredijk een stuk met hun 

handtekening geven met eerbied te kennen aan de Gouverneur dat beide als Splitter in de Koninklijke Nederlandsche 

Loterijen  te mogen worden ook aanwezig een verklaring van goed gedrag enz. jaar 1824 (6) 

6870 17-03-1825 
21-D  

Noordwal Simon Abrahams en Noordwal Philip Abrahams beide Kooplieden wonende te Gorredijk. Onderwerp: een 
request van hen aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als splitters te Gorredijk voor de volgende Koninklijke 

Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (5) 

6683 18 
00-00-1819 

Noordwal Symon Abrahams, en Philip Abrahams Noordwal, te Gorredijk, onderwerp: Nederlandsche Loterijen met een 
handgeschreven brief met de handtekening van Noordwal Symon Abrahams, jaar 1819 (2) 

6383 56 

02-04-1814 

Noordwal Th. A. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in 

het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6683 18 

00-00-1819 

Noordwal, Philip Abrahams, Noordwal Symon Abrahams,  en Philip Abrahams Noordwal, te Gorredijk, onderwerp: 

Nederlandsche Loterijen met een handgeschreven brief met de handtekening van Noordwal Symon Abrahams, jaar 1819 

(2) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Noordwijk van Cornelis 117 is zijn volgnummer en  Schiedam  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de 

Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een 

opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van 
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6056 193 

18-03-1820 

Noordwolde aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, 

Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6046 328-39v 
11-05-1819 

Noordwolde---- Kerk van Noordwolde wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen 
welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en 

Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

9183 1478 
10-10-1916 

Noordwolde---- Vledder, Onderwerp; Subsidie voor het verharden van de wegen  tussen Vledder en  Noordwolde 
Weststellingwerf jaar 1916 (7) 

6097 740 

11-08-1823    

Noordwolde wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van 

Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2) 

6630  1017 
22-08-1814 

Noordwolde,  Lijst met 227 namen van Inwoners van Noordwolde die belastingschuldige zijn. . Jaar 1814 

6020 136 

03-03-1817 

Noordwolde------de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de 

grietenij Noordwolde , 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) 

5666 7 

17-09-1896 

Noordzeebad Schiermonnikoog  aankondiging staking van de dienst met het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties 

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

1882-1918 

5666 10 

12-09-1898 

Noordzeebad Schiermonnikoog te Groningen aankondiging staking van de dienst met het Schip de Sophia ingaande 11 

september, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en 

stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 3 
18-06-1901 

Noordzeebad Schiermonnikoog te Groningen dienst Groningen naar Schiermonnikoog met het Schip de Sophia, Dossier 
met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken 

betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 10 
16-09-1897 

Noordzeebad Schiermonnikoog te Groningen met de aankondiging van de staking dienst Groningen -Zoutkamp –
Oostmahorn met het Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 2 

15-06-1893 

Noordzeebad Schiermonnikoog te Groningen met de hervatting van de dienst Groningen naar Schiermonnikoog met het 

Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van 
Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 2 

30-06-1892 

Noordzeebad Schiermonnikoog te Groningen met de hervatting van de dienst Groningen naar Schiermonnikoog met het 

Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van 
Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 5 

15-06-1898 

Noordzeebad Schiermonnikoog te Groningen met de hervatting van de dienst Groningen naar Schiermonnikoog met het 

Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van 
Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 5 

29-06-1899 

Noordzeebad Schiermonnikoog te Groningen met de hervatting van de dienst Groningen naar Schiermonnikoog met het 

Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van 

Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 



5666 6 

08-06-1896 

Noordzeebad Schiermonnikoog te Groningen met de hervatting van de dienst Groningen naar Schiermonnikoog met het 

Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van 

Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 7 
28-06-1894 

Noordzeebad Schiermonnikoog te Groningen met de hervatting van de dienst Groningen naar Schiermonnikoog met het 
Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van 

Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

6038 716 

24-09-1818 

Noorlander Arie 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 Liesveld de Heer  E. Vonck., jaar 1818 (3) 

9189 1400 
28-11-1919 

Noorman Allert Rijswijk Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel, jaar 1919  (2) 

6423 540 

07-11-1817 

Noorman Arjen Wierds te Nijelamer wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken er is 

goedgevonden dat hij met dispensatie maet het aangaan een wettelijk huwelijk met Mulder Antje Gerrits dat hem niet zal 
bevrijden van zijner verpligtingen tot den dienst der Nat. Militie enz. jaar 1817 (3) 

9187 908 

06-07-1918 

Noorman Christiaan B. Koewacht Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 

1918 (1) 

3581 19, 20, 20-A 
10-06-1848 

Noorman H., Timmerman  hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek 
aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te 

mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en 

ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  
te bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 

ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21) 

9191 929 

21-07-1920 

Noorman Jitze  ,----- 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Noort Arjen Lieuwes 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    124 

6085 771 

15-08-1822 

Noort op ten J. C. H.---- Bungenber J. W. mr.  is benoemd tot 3e commies bij het Postkantoor  i.p.v.  wijlen Noort op ten 

J. C. H. jaar 1822 (1) 

6646  960 

14-12-1815 

Noort van der G. A. Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven 

met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij 

graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs 

en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof 
Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis 

Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda 

Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12) 

6651  194 

04-05-1816 

Noort van J. C.---- Repelaer van Driel Commissaris Generaal voor het Onderwijs en voor de Kunsten en Wetenschappen 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekwest aan de Commissaris Generaal van 

Oorlog van de heer Noort van J. C. te Leeuwarden wonende en te ’s Gravenhage geboren enz. jaar 1816 (4) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Noort van Nicolaas * 13-12-1789  Kannonier Bat. Vrijwllige Artillerie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen 
van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de 

Krijgsraad  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  

lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6039 792 

27-10-1818 

Noorwegen Jacob Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen 

gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Vollenhove, de heer Sloet tot Westerholt jaar 1818 ( 3) 

6045 240 

13-04-1819 

Noorwegen Jan,   Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  

reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Overijssel jaar 
1818 (4) 

6844 24-C 

09-06-1824 

Noosterman (Nosterman) Kannonnier, en geboren en wonende te Gorredijk een extract vonnis tot een correctionele straf 

van 2 maanden enz. enz. jaar 1824 (6) 

6067 
 

160 
22-02-1821 

Noot Gerrit van beroep Gepensioneerd Kapitein overleden te Franeker blijkens het extract enz. jaar 1821 (1) 

6271 586-5 

01-07-1816 

Noot van Durkje weduwe van Sterkenburg J. J. 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) 

6623 60 
31-12-1813 

Nooteboom Sjouke S., door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling 
overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet 

betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4) 

6865 1-A 

22-01-1825 

Nooten van C. J.  weduwe van Jonge de M. J.  in leven directuer van het postkantoor te Sneek zij ontvangt een gratificatie 

fl. 150 jaar 1825 (2) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Nooten van Dirk 17 is zijn volgnummer en Haastrecht 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)  



6383 97     

23-04-1814 

Nooten van T. J. geboren Alberda te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij 

vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 

Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 

1814 (6) (Dossier 26) 

6629 842 

01-07-1814 

Nooten van W. S. (Willem Sandt) als Burgemeester benoemd voor de Stad Harlingen  wordt gelet op de voordracht van 

onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der 

reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6630  1013 
01-08-1814 

Nooten van W. S. (Willem Sandt) Handgeschreven brief met handtekening van Weduwe Nooten van W. S. (Willem 
Sandt). Jaar 1814 

8364 498/10, 4 

21-05-1841 

Nooten van Willem de weduwe staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente 

Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, 
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6646  960 

14-12-1815 

Nooten….? Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met 

verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag 
wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en 

Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof 

Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis 
Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda 

Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12) 

6671 54 deel 2,10 

22-01-1818 

Noothoven J. M. te Amsterdam 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 

Noothoven J. M. 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) 

6648 66 blz. 6 
14-02-1816 

Noothoven J. M. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Nop B. Klazes te Stavoren 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) 

6245 418 

23-05-1814 

Nop Broer Clazes---- Trip Hendrik te Staveren,  Gemeente Ontvanger en de Veldwachter Heinsius Pieter Rommerts, 

betreft een Executie wegens de quoisatie van 1812 ten huize van Nop Broer Clazes en Klifstra Anne Jarigs beide 
huislieden te Scharl en geassisteerd met de Veldwachter te Warns Ruurdsma Anne Foppes en de Oud assistent Ysbrandy 

Ysbrand Durks waren zij ten elf uren in de Herberg de Witte Arend  te Stavoren vragende aan zijn meid waar Broer 

Clazes Nop  was  en kreeg ik ten antwoord dat hij in de schuur was  waarop Hylkema Lolle Rimmers enz .enz. deze 

kwam uit de schuur en mij tegenstand bood in mijn functie enz. enz. daarna naar het huis van Klifstra Anne Jarigs, maar 

zijn vrouw vertelde dat hij niet thuis was enz. enz. jaar 1814 (4) 

6082 453 
03-05-1822 

Nop Broer K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 

1822 (2)  alles (13) 

6070 424-21        
25-05-1821 

Nop Broer K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

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

6248 689 

30-07-1814  

Nop Broer Klaases,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor 

de bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen 
met Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Nop Broer Klases  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6046 328-30v 
11-05-1819 

Nop Broer Klazes Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de 
Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche 

Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) 

6856 12-A 
19-10-1824 

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

6623 126-133 

06-01-1814 

Nop Cornelis Annes komt ook voor in ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra 

Jan Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse 

Hendriks als uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en 
Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van 

der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, 

Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een 
Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7) 

8308 1070-8 

580-622 
28-10-1840 

Nop D. A. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

6009 182 

15-03-1816 

Noppen Adrianus Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

8225  1253-13, 21 

10-12-1839 

Noppen van Kornelis te Kollumerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 



gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  

November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

8280 513-7 

18-05-1840 

Noppert  Marten  Jacobs (wordt ook Marten Jans genoemd)  van beroep Arbeider te Nijehaske bekend bij procesverbaal 

van bekeuring wegens Vervening van Turf zonder Consent het betreft een compleet Strafdossier waarin ook voorkomen 
Oostingh Jan * van beroep Meter Taxateur van den Turf te Nijehaske Munnik Hermanus*  en Ried Du Arnoldus 

Wassenbergh* commiesen van de 2e en 4e  klasse gestationeerd te Joure dat zij op suveillance bevinden bij Nieuwe Brug 

ten Noorden van de Welle op een hoogland toebehoorende aan Dragt Meinsje Sanders gesepareerde huisvrouw van 
Euverman Jan Hendriksen enz. * genoemde drie ondertekenen . Ook genoemd Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat 

bijgestaan door Jongstra Frans Annes Procureur bij deze Regtbank en wonende te Heerenveen , de commies Benoist N. 

enz. jaar 1840 (40) 

9187 1674 
08-11-1918 

Noppert Ale te Nieuwebrug een handgeschreven brief met de handtekening  van hem hij verzoekt een uitweg te maken   
op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend Nijehaske enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de 

situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1918 (10)  

9187 1644 
06-11-1918 

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

1918 (5) 

9186 146 
06-02-1918 

Noppert Hans, 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 

6383 59 

02-04-1814 

Noppert Hendrik te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in 
het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

9181  1923 

01-11-1915 

Noppert Hendrikje gehuwd met Liemburg Arend,  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) 

6273 803-7 

17-09-1816 

Noppert Jacob 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 blz 6 
kolommen 

11-09-1815 

Noppert Jacob 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 46 
20-01-1840 

Noppert Jakob Johannes 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) 

8257  77/4, 3 

22-01-1840 

Noppert M. J. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Heerenveen wegens vervolging in regte bij vroegere 

beschikkingen enz. jaar 1840 (4) 

8375 716-3_1G 
22-07-1841 

Noppert Margjen Ottes 16-06-1830 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) 

8308 1087-11, 17 

03-11-1840 

Noppert Margjen Ottes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Mutatien in het personeel der van het 

Gouvernement overgenomen Bedelaars-Colonisten over de maand augustus Provincie Vriesland enz. jaar 1840 (4) 

8280 513-7 
18-05-1840 

Noppert Marten Jans (wordt ook Marten Jacobs genoemd) ---- Noppert  Marten  Jacobs (wordt ook Marten Jans 
genoemd)  van beroep Arbeider te Nijehaske bekend bij procesverbaal van bekeuring wegens Vervening van Turf zonder 

Consent het betreft een compleet Strafdossier waarin ook voorkomen Oostingh Jan * van beroep Meter Taxateur van den 

Turf te Nijehaske Munnik Hermanus*  en Ried Du Arnoldus Wassenbergh* commiesen van de 2e en 4e  klasse 
gestationeerd te Joure dat zij op suveillance bevinden bij Nieuwe Brug ten Noorden van de Welle op een hoogland 

toebehoorende aan Dragt Meinsje Sanders gesepareerde huisvrouw van Euverman Jan Hendriksen enz. * genoemde drie 

ondertekenen . Ook genoemd Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat bijgestaan door Jongstra Frans Annes Procureur 
bij deze Regtbank en wonende te Heerenveen , de commies Benoist N. enz. jaar 1840 (40) 

6643  753 blz 6 

kolommen 

11-09-1815 

Noppert Otte 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 3 

20-01-1840 

Noppert Pieter 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) 

9186 146 
06-02-1918 

Noppert Rintje, 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 

6383 66 
02-04-1814 

Noppert Roel Jacobs te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de 
staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

7977 137-7, 31 

08-02-1837 

Noppert Roelofje Johannes* 1816 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4 
14-08-1839 

Nopperts Jan Hendriks 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Norberhuis Corn’s Hend’ks 4 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt 

hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage 
van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 

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

8280 517-11, 15 

19-05-1840 

Norberhuis H. U. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

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



Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement 

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

9181 1645 

03-09-1915 

Norberhuis Hendrik,  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) 

8356 315-4 

31-03-1841 

Norberhuis Hinke  ---- Kleiterp S. P.  en Wees van der G. Vleeschhouwers in Kompagnie wonende in wijk Letter L. no. 

268 te Leeuwarden zijn bij Proces Verbaal van den 10e maart bekeurd wegens verzuim van aangifte in de Personele 

belasting eener vrouwelijk dienstbode genaamd Norberhuis Hinke  enz. en de bekeurders waren Eisma Warner en Haar 
van der Johannes Jakobus Halmmans verder een uitvoerig  proces verbaal is aanwezig enz. jaar 1841 (10) 

9187 890 

04-07-1918 

Norberhuis Marinus,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 

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

9181 1413 

06-08-1915 

Norberhuis Petrus,  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) 

5666 6 
23-06-1898 

Norddeutsche Lloyd Emden 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) 

6096 671 
22-07-1823    

Norden---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden  verzonden 
aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2,  Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris schuit 

1.  verder genoemd Eskes K.  enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip  met een 

Inventaris en Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders, schipper,  
Dijk van Klaas Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening, Claessen 

Claas,  Jurgens Foike  een rekening met zijn handtekening,  jaar 1823 (18) 

9182 285/25 

07-02-1916 

Norder Herke Dronrijp Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

4635 F-1, 45 

31-05-1895 

Nordfeld F. C. Helsingbord , [2] Schip de John Fougt, betreft rekeningen die zijn ingekomen van de burgmeesters van een 

aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden jaar 1895 

4635 F-1, 38 

25-04-1895 

Nordfeld F. C. Helsingbord, [1] Schip de John Fougt, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal 

gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  jaar 1895 

4635 7, 1 

16-01-1895 

Nordfeld Frederik Cornelius, [3]  Helsingbord Schip de John Fougt, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters 

van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  jaar 1895 

4635 E-1, 31 

18-04-1895 

Nordfeld Frederik Cornelius, [4]  Helsingbord Schip de John Fougt, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters 

van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  jaar 1895 

4635 E-1, 22 

25-04-1895 

Nordfeld Frederik Cornelius, [5]  Helsingbord , Schip de John Fougt, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters 

van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  jaar 1895 

6255 254-6 

10-03-1815 

Norel Johannes  wegens Loodgieterswerk in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, 

Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens 
gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15) 

6243 191-5 

06-03-1814 

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

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6082 453 
03-05-1822 

Norel Johannes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest document jaar 1822 

(2)  alles (13) 

6243 191-14 

06-03-1814 

Norel Klaas, 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Norez J. te Harlingen 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) 

6407 198- 

1+10-11 
04-05-1816 

Norry Johannes Johan’s staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende 

het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van 

Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 

december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van 

geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15) 

9126 887 

24-05-1879 

Norton John gezagvoerder  en Smith J. eigenaar  ----- Ameland---- Scheepsramp, Het verslag omtrent de zeeramp 

overkomen aan het schip Mary and Mathilda met alle gegevens van het schip, de lading,  Norton John gezagvoerder  en 
Smith J. eigenaar van ,  jaar 1879 (4) 

9181 2030 

25-11-1915 

Nota Hidde te Rotterdam, 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) 

9180 264 
06-02-1915 

Nota Hijlkje,  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) 

8308 1070-8 

279-321 
28-10-1840 

Nota J. S. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 5>> 

27-08-1839 

Nota J. S. te Burgwerd 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) 



9184 155 

03-02-1917 

Nota Johannes (gehuwd met Ouwerkerk van Catharina??) , 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) 

9185 1612 
05-12-1917 

Nota Taco, 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) 

3698 B-12 

27-02-1832 

Nota Trijntje Heins, 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) 

6081 417 

24-04-1822 

Notaris Berkman P.-- -- 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) 

6833 9-A 
09-02-1824 

Notarissen----Belastingontvangers, een lijst met 98 Ontvangers van de provincie Friesland  en betaalde borgtochten met 
de namen van de notarissen  waar deze borgtochten gepasseerd zijn Jaar 1824  (29) 

5993 958-C/1 

26-11-1814 

Noteboom ….? De weduwe ---- Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland heeft daar een nagt 

gewaakt  enz. enz. jaar 1814 (6) 

5982 1752 

13-12-1813 

Noteboom J. 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) 

6389 4 
28-10-1814 

Noteboom J., ---- 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) 

6254 140-A blz.13 

en 14 
17-01-1815 

Noteboom Jan heeft jaarlijks te hoeden wegens enige grond uit een Huis in de Groote Kerkstraat en een Huis op het Grot 

Kerkhof bij het Stadsweeshuis  enz. wordt vermeld in de Eeuwige Renten  wordt vermel die weer staan  op de Generale 
Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den 

laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd 

geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de 
Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (3) dossier (60) 

6250 968 

14-10-1814 

Noteboom Sjouke S. , 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 ) 

6623 207 

31-10-1813 

Noteboom Sjouke S. 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) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Noteboom Sjouke Syes, 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) 

6631  1092 

06-09-1814 

Noten van W. S.---- Hannema Jacobus Apothecarius en Zoutbrander te Harlingen geeft in een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland  met eerbied te kennen dat hij sinds 1802 als lid der Regering van Harlingen en nu hij de leeftijd van 62 

jaren heeft bereikt worden deze werkzaamheden voor hem moeilijker ook al  omdat de heeren Roock de A. en  Noten van 
W. S. onlangs hun ontslag bekomen hebben enz.  jaar 1814 (1) 

6243 191-1 

06-03-1814 

Noten van W. S. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8088 254, 465/22 

11-05-1838 

Nottage J. Rotterdam Schipper op de Dorothea, jaar 1838 

6424 607 

11-12-1817 

Notte Franciscus Bonaventura 07-12-1774 Gent 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) 

8211 988-3, 8 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Notten ….? te Birdaard, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

met ca. 1000 namen (132) 

8224 1223-5 

30-11-1839 

Notten D. T.  van beroep Ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Akkerwoude het betreft zijn eerste gedeelte 

van de Borgtogt enz. jaar 1839 (3) 

8218 1099/3           
26-10-1839 

Notten D. T. , 1 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) 

8280 525-3 

21-05-1840 

Notten Diederik Theodores betreft een document waarin hij wordt vermeld tot prestatie van zijnen borgtogt als Ontvanger 

der Directe Belastingen enz. jaar 1840 (3) 

3594 Map 96-A 

1876-1878 

Notten Johannes Petrus Abraham Frederik ---- Visser Rintje Sines te Workum , Gezagvoerder op  de Schroefstoomboot 

de Stad Workum Stukken betreffende een verzoek van voornoemde om vergunning voor eene stoombootdienst tusschen 

Sneek en Workum in een door hem ondertekende brief  ook een afschrift van een Notaris akte dat Sijbrandij Sipke, 
Koopman wonende te Workum geeft borg af  van 400 guldens voor eerstgenoemde, verder genoemd; Notten Johannes 



Petrus Abraham Frederik, Ybema Tjeerd Sjoerds , Driessen van Jacob,  Wierda Jannes, Waning van Willem jr., 

Schootstra Folkert Johannes die allen ondertekenen jaar 1878  (6) dossier (35) 

6843 30-C 

gehuwden D. 
21-05-1824 

Notting Matthijs, 243 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

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

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Notting Nicolaas staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot 

Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Notting Nicolaas te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 

van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6867 11-02-1825 
10-A Bijl. 2 

Notting W. Johannes Huurder van Roukes ….? Eigenaar Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief 
wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (8) 

6840 36-A  

blz. 34 
22-04-1824 

Noudstra Sjoerd 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) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 5 

06-02-1824 

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

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

enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6671 54 deel 2, 7 
22-01-1818 

Nouhuis van G. J. te Rumpt 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. 6 

22-01-1818 

Nouhuis van G. J. te Rumpt 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, 7 

04-01-1819 

Nouhuis van G. J. te Rumpt 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. 7 

06-02-1824 

Nouhuis van G. J. te Rumpt, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6709 36 deel 2  

 blz. 7 

16-01-1822 

Nouhuis van G. J. te Rumpt, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale 
Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. 

Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6655  399 blz. 7 
29-08-1816 

Nouhuis van G. te Ossendrecht, 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. 12 
22-01-1818 

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

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

dossier (24) 

6709 36 deel 1 
blz. 6 

16-01-1822 

Nouhuys van G. J. te Rumpt 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) 

5675 83 

20-10-1918 

Nout H. schipper, in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen met zijn bootde  

“Utrecht” in de Provinciale wateren van Friesland   enz. jaar 1918 (2) 

6406 175-1+8-9 
09-04-1816 

Nouta Alle Romkes 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) 

9191 1487 

06-12-1920 

Nouta J. Leiden Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel,  jaar 1920  (5) 

6424 609 
10-12-1817 

Nouta S. W. 12 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) 

6395 459 

11-05-1815 

Nouta van A. A. van h?orn staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met  

20 anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l.  om zig te mogen 

formeren tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2) 

8033 1276-14 

27-06-1838 

Nouwen Cornelis, Flankeur 5e afdeeling infanterie * 17-03-1813 Rijsoort,  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) 

6096 664 

21-07-1823    

Noyan Petrus  gewezen ontvanger der belastingen  thans Notaris te Sneek  verzoekt om met de post van Ontvanger der 

directe belastingen enz. begunstigd te worden enz. jaar 1823 (3) 

6631  1114 
3e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Noyen Joseph hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen 

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

6034 398 

30-05-1818 

Noyen P. te Minnertsga 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) 

6001 629 
06-07-1815 

Noyon  L. hij ondertekend als lid van het Collegie van regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een aanbesteding van 
goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen dagelijks te eten kregen  want de 

ingredieenten werden per dag vermeld. Jaar 1815 (4) 

6047 379 
03-06-1819 

Noyon  PetrusHij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  
jaar 1819 (3) 

6381 193 

25-03-1814 

Noyon ….?, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te 

komen enz.  werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  
welke door de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek 

voorgewend, en de Heer capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus 

als Deserteur moet worden beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor 
Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het 

Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote 

enz. jaar 1814 (4) 

5987 373 
16-05-1814 

Noyon F. hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd arrondissement enz. enz. 
jaar 1814 (3) 

6389 33-34 

02-11-1814 

Noyon J Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  

geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek 
van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder 

de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij 

Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5) 

8378 780/25 
09-08-1841 

Noyon J.----- Droge Jacob en Noyon J. & comp. Fabrikanten te Sneek, Onderwerp; Vrijdom van Accijns op Zeep, jaar 
1841 (3) 

6404  100 

21-02-1816 

Noyon Joseph  Fabrikant te Sneek als Kapitein bij de 1e Compagnie Grenadiers van de Cohorte Nationale garde in den 

jare 1813 gedesigneerd en dat hij bij de belegering van de vesting Delfzijl enz. en nu verzoekt hij om zijn ontslag enz.  
mede ondertekend door de Solliciteur Spoelstra B.jaar 1816 (4) 

6405 129 

12-03-1816 

Noyon Joseph te Sneek wordt vermeld in een ducument van de Minister van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire 

zaken waarin vermeld dat voornoemde verzoekt om op grond van art. 12 letter c der wet op de Schutterijen  als Schutter 

wordt vrijgesteld enz. Jaar 1816 (3) 

6625 395 

22-03-1814 

Noyon L.  ---- Ykema Yke Theodorus wonende onder Tjerkwerd en Zandstra Taede Piers  wonende te Zandfirden 

(Santfirden) in een door beide ondertekend Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van 

Vriesland  te kennen  dat zij in qualiteit als Kerkvoogden van Sandfirden dat hunne kerklanden zijn verhuurd geworden 
voor den tijd van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de huurders 

enz. de brief is mede onderteked door de Notaris Noyon L.  jaar 1814 (4) 

6625 394 
12-03-1814 

Noyon L.  ---- Zijlstra Folkert Klazes geeft samen met Winia Douwe Romkes in een door beide ondertekend Request aan 
de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen  dat beide wonende te Oudega  Canton 

Sneek in qualiteit als Diaconen van de Gereformeerde gemeente van  Oudega dat hunne kerklanden zijn verhuurd 

geworden voor den tijd van drie jaren door den Notaris Wiersma te Sneek verder gaat de brief over de problemen met de 
huurders enz. de brief is mede onderteked door de Notaris Noyon L.  jaar 1814 (4) 

6036 489 

10-07-1818 

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

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

6041 920 
29-12-1818 

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

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

6093 289 

09-04-1823 

Noyon P. ---- Banning Hermanus , Cipier over de Gevangenhuizen te Sneek. Onderwerp dat hij verklaard op zich te 

nemen enz. wordt ook in genoemd het dagelijks rantsoen der gevangene enz. tevens worden vermeld de personen Vlink 
Y, Attema A. E., Napjus H., Buwalda van Haga A., Warren N. G., Noyon P.  jaar 1823 (4) 

6848 29-A  

12-07-1824 

Noyon P.  een handgeschreven brief met zijn handtekening ondererp; dat hij i.v.m. zijn gezondheid  4 weken afwezig , 

verzoekt of zijn 1e klerk Gaastra Pieter  zijn plaats enz. jaar 1824 (3) 

5992 812 
18-10-1814 

Noyon P. ---- Olivier W., Attema A. L., Noyon P., Warren W., Haga van A. B. leden van de raad der gevangenhuizen in 
het Arr. Sneek, een proces verbaal van aanbesteding betreffende het voedsel voor de gevangenen aldaar, waaruit ook het 

week menu blijkt. Jaar 1814 (4) 

5986 245, 2 
04-04-1814 

Noyon P. , hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Sneek Vlink I. 
(Izaak) voorgedragen tot Lid van het Collegie der gevangenissen te Sneek enz. jaar 1814 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Noyon P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 
03-05-1822 

Noyon 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) 

6039 745 
07-10-1818 

Noyon P.---- Gevangenissen; Proces Verbaal van aanbesteding voor het leveren van  voedsel aan de gevangenis te Sneek 
(met de menu’ s wat ze te eten krijgen ) er worden in vermeld Vlink Y, Attema A. E., Warren W. G., Napjus H. , Noyon 

P., Haga van A. B.  Allen leden van de Raad der Gevangenishuizen en Banning H. en Cambach P. als inschrijvers  jaar 

1818 (4) 



6076 921 

27-11-1821 

Noyon P. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen 

vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6) 

6007 5 

01-01-1816 

Noyon P. lid van de raad der Gevangenhuizen te Sneek aanwezig in het Arresthuis aldaar,  met als onderwerp de 

Aanbesteding van Brood, Aardappelen, Vleesch enz. enz. (er wordt een compleet weekmenu vermeld voor de 
gevangenen) jaar 1815 (7) 

8386 949/34 

20-09-1841 

Noyon P. 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) 

5986 322 
28-04-1814 

Noyon P.---- Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het 
Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het 

dagmenu met recept vermeld van alle dagen in de week enz. ondertekend door voornoemde en ook door Wiersma J. J. , 

Napjus H. en de Aannemer Kambach P., Beek H. Bergsma E. H. en Sminia van H. worden vermeld jaar 1814 (5) 

6009 187 
19-03-1816 

Noyon Petrus ---- Haagsma Sjoerd en Noyon Petrus  aangesteld als plaatsvervangende rechters te Sneek i.p.v. Hylekama 
….? en Reinbach ….?  jaar 1816 (2) 

6098 911 

22-09-1823    

Noyon Petrus benoemd als ontvanger der belastingen te  Sneek  in plaats van  wijlen  van Druten van F.  jaar enz.  1823 

(3) 

6070 424-20        

25-05-1821 

Noyon Petrus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest 

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

6076 844 + 875 
02-11-1821 

Noyon Petrus---- Reneman Arnout Daniel  krijgt op zijn eigen verzoek eervol ontslag als griffier van het Vredegerecht te 
Lemmer, enz.  tevens een lijst van voorgestelde kandidaten voor deze functie, zoals Wieger van Eyck oud 26 jaar 

Commies Griffier bij den Regtbank te Sneek, Esge Kuiper oud 25 jaren klerk bij de notaris Noyon te Sneek en 

Stellingwerff  Broer 21 jaar , klerk  bij mr. Haga B. procureur bij de rechtbank te Sneek document ondertekend door 
Attema A. E.  Officier bij de Regtbank te Sneek enz. jaar 1821 (6) 

8364 498/10, 3 

21-05-1841 

Noyon Petrus staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die 

Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren 
en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6833 9-A blz. 9 

09-02-1824 

Noyon Petrus te Sneek, 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) 

6623 58 

02-01-1814 

Noyon Petrus, ---- Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en 

Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp 
Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe 

Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born 

Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3) 

6100 1087 
04-11-1823 

Noyon Petrus, Controle Sneek    , 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) 

6086 867, 1,9-10 
17-09-1822 

Noyon Pieter Notaris te Sneek en Regent over de gevangenis te Sneek,  komt voor in een document  van de namen van 
het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Sneek enz. enz. jaar 1822 (3) 

6030 6 

02-01-1818 

Noyon R.  .----- Gevangenissen; Samenstelling van het menu der gevangenen per dag samengesteld en gepresenteerd 

dooe leden van de raad van de gevangenis te Sneek en wel; Vlink Y,  Noyon R.  Warren W. G. , Napjus H., Nijland , 
Haga van A. B. , jaar 1818 (4) 

6077 982, 1, 5-8 

10-12-1821 

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

Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een contract van aanbesteding met Cambach Poulus te Sneek 

bereffende de levering der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen er wordt vermeld in de vorm van een Menu wat 
de gevangenen dagelijks te eten krijgen wat hij moet leveren enz. jaar 1821 (5) 

6395 505 

21-05-1815 

Noё L. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met 

vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6404  58-2 
02-02-1816 

Noё Lodewijk staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende 
Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Nuburg Aart 36  is zijn volgnummer en Haastrecht 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)  

9184 38 

24-02-1917 

Nuchteren van Cornelis Aardenburg Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland ,  jaar 1917 (3) 

9184 447 

10-04-1917 

Nugteren Cornelis Aardenburg Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland,  jaar 1917  (1) 

6871 23-03-1825 
14-A 

Nuijon J. wordt vermeld in een documet van betaling voor geleverde grondstoffen en gereedschappen voor den arbeid in 
het huis van reclucie en tuchtiging enz. (gespecificeerd) jaar 1825 (3) 

3698 A-2 

07-10-1828 

Nuil Pieter Wijger, 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 1828 
(5) 

3698 A-2 

07-10-1828 

Nuil Wijger Harmens, 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 1828 
(5) 

6632  

 

  

1316 lijst 3-L. 

22-10-1814 

Nuis van Klaas 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) 



6381 171-C   

22-03-1814 

Nuisker Thijs Berends, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie 

Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

5996 150 

20-02-1815 

Nuiver ….?---- Hemrica ….? en Nuiver ….? Onderwerp een voordracht voor de functie van commies enz. maar voor 

beide wordt bijzondere aandacht gevraagd de eerste omdat hij na eene 22 jarige dienst een collert verloor het welke hij 
voor f. 3400 gekocht had en voor de tweede omdat zijne vrouw sedert 12 jaren blind zijnde en hij destemeer armoede 

gevoelt en Voorst Bernardus bevindt zich ook in eene deplorabele situatie deselve kan uit hoofde hij maar één hand heeft 

de kost niet meer verdienen enz. jaar 1815 (1) 

5996 116 
11-02-1815 

Nuland ---- Heeg, een getekend kaartje waarop  de Geeuw, Sijltje Sloot, Hemdijk,  de met en stippellijn aangeven grens 
van Genmeenten Nuland, IJlst, Heeg en Sneek met  ingetekend de molen houtmolen van IJlst, de draaybrug te IJlst, het 

huis van Dijkstra Jan Gaukes, en het huis van Velthuis W. H. jaar 1815 (4) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Nuland van Gerardus, Rosmalen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals 
Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden 

Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en 

Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot 
Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8) 

6039 792 

27-10-1818 

Nulft van der Geerlich Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en 

Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Haarlem  Schmidt J. H. ,jaar 1818 ( 3) 

6683 2 deel 2, 11 

04-01-1819 

Numan A. J. (Dr.) te Oude Niedorp 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 2,10 

22-01-1818 

Numan A. J. Dr. te Oude Niedorp 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. 7 

22-01-1818 

Numan A. J. te Oude Niedorp 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. 15 

22-01-1818 

Numan A. J. te Oude-Niedorp 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) 

6680 418 blz. 5 

07-10-1818  

Numan A. op het Hooge Zand, 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) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 7 

06-02-1824 

Numan A. te Oude Niedorp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

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

enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 11 

06-02-1824 

Numan A. te Oude Niedorp, 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 

9187 1114 

07-08-1918 

Numan Anne, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Numan Antonius, 360 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 

Numan Conradus Franciscus, 196 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) 

6840 36-A  

blz. 42 
22-04-1824 

Numan Errit K. 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) 

8254 9/5, 31, 119 

03-01-1840 

Numan J. Betaalstaten Klaringsvaartuig Vriesland, jaar 1840 

8172 246/11, 268 

05-03-1839 

Numan J. Engelsmansplaat Schipper op het Klaringsvaartuig, jaar 1839 

8258 85/10, 188 

24-01-1840 

Numan J. Harlingen Schipper op de Vriesland, jaar 1840 

8093 566/13      

1012/1433 

11-06-1838 

Numan J. K. Harlingen Schipper op  Klaringsvaartuig, jaar 1838 

7970 119, 30/7 

09-01-1837 

Numan J. K. op de Engelmansplaat Schipper op een Klaringsvaartuig, op den Abt Equipage op de Vriesland, jaar 1837, 

jaar 1837 

8007 699/27, 268 

12-07-1837 

Numan J. K. op de Engelmansplaat Schipper op een Klaringsvaartuig, jaar 1837 



8015 886, 254 

07-09-1837 

Numan J. K. op de Engelmansplaat Schipper op een Klaringsvaartuig, jaar 1837 

8050 699/27 
268/6134 

14-07-1837 

Numan J. K. op de Engelmansplaat Schipper op een Klaringsvaartuig, jaar 1837 

8052 832/24 

268/7247 

18-08-1837 

Numan J. K. Schipper op een Klaringsvaartuig, jaar 1837 

8295 821/14, 188 

14-08-1840 

Numan J. K. Schipper op het Klaringsvaartuig op Den Abt, jaar 1840 

8284 602/15, 189 

15-06-1840 

Numan J. K. Schipper op het Klaringsvaartuig, jaar 1840 

8193 624/15, 268 

18-06-1839 

Numan J. K.?  Engelsmansplaat Schipper op het Klaringsvaartuig, jaar 1839 

8212 876/24, 232 
28-09-1839 

Numan J. K.?  Engelsmansplaat Schipper op het Klaringsvaartuig,, jaar 1839 

8286 650/27, 268 

29-06-1840 

Numan J. K.?  Schipper op het Klaringsvaartuig op den Abt, jaar 1840 

8281 549/22, 268 

29-05-1840 

Numan J. K.?  Schipper op het Klaringsvaartuig, jaar 1840 

6243 191-10 

06-03-1814 

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

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van 
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Numan Johs. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in 

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

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

9180 642 
07-04-1915 

Numan Roel, 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) 

6630  1017-B,  4 

22-08-1814 

Numan Roelof Karel 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  1017-A, 4 

22-08-1814 

Numan Roelof Karel 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) 

6385 130, 131 

25-07-1814 

Numan Roelof Karels plaatsvervanger van Bazuin Barteld Bartelds hij staat vermeld op de Nominative staat van 

deserteurs van den 1e en 2e Bataillon Artillerie en Infanterie der Landmilitie in Vriesland enz. met een kolom 

aanmerkingen enz.  jaar  1814 (3) 

6380 13 Lijst 1v 
29-01-1814 

Numan Roelof Karels te Gordijk, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

6386 122 en 131    
09-08-1814 

Numan Roelof Karels te Leeuwarden,  hij is gearresteerde deserteur, Cannonier van het 1e Bat. Art. der Landm. 
overbrenger dezes den Bombardier Gein van Gerardus te laten afvolgen enz. jaar 1814 (2) 

6028 810 

13-11-1817 

Numan Tabe R. 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) 

9183 1731 

05-12-1916 

Numan van Duisen Johannes, 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) 

8300  929/16 

17-09-1840 

Numwegen van T.,  Handgeschreven brief met handtekening van T. van Nimwegen te Leeuwarden Sollicitatiebrief. , jaar 

1840 (9) 

8286 638/5, 119 

25-06-1840 

Nunaber W. A. Hannover Schipper op de Twee Geboeders, jaar 1840 

8383 878-3 
06-091841 

Nunen, de kinderen Sangers van aldaar, Gevold Tirentijn door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als 
lewverancier van grondstoffen  voor de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

6084 646 
09-07-1822 

Nungenberg Johannes Wilhelmus, Hij staat op een staat van kandidaten voor de post 3e commies aan het postkantoor 
Leeuwarden wegens het  overlijden van Opten Noord J. C. H.  is deze post vacant geworden  met een kolom waar hij 

eerder werkte en een kolom aanmerkingen Jaar 1822 (2) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Nuring Dirk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega 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 627-13 
21-06-1815 

Nuring Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega 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) 



6838 7-A bijlage1  

Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Nus van Petrus, 95 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 bijlage1 

Vrouwen 
Correctie 

26-03-1824 

Nus van Theresia K., 380 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) 

6864 11-A 
06-01-1825 

Nusjen van Jan Gijsbert te Bolsward betreffende de nalatenschap van Coens Willem Hij wordt vermeld in een document , 
staat van boeten  van zegelrecht/registratie en successie van 4e kwartaal  1824  vermindering of kwijtschelding met in de 

kolommen; de overtreding, het boetebedrag, vermindering/kwijtscelding en aanmerkingen jaar 1825 (3) 

6855 5-A 
30-09-1824 

Nussen (Nussing)---- Nussing (Nussen) van Jan Gijsberts Koopman te Bolsward in hoedanigheid als erfgenaam 
abintestato van Nussing  (Nussen)van  Jiskje Gijsberts die erfgenaam op testamento was van Coenes Willem waarbij 

vrijstelling wordt gevraagd van boete wegens verzuim van aangifte enz. met een handgeschreven brief met de 

handtekening van Nussing (Nussen) van Jan Gijsberts, en een dwangschrift departement Domeinen enz.,  jaar 1824 (5) 

5665 03-03-1881  

akte  

169 t/m 174 

Nussen van  Dirk , Schipper te Workum ,  Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking zal stellen een Tjalkschip voor de 

dienst  Workum naar Heerenveen o.a. 2 maal  zijn handtekening onder een handgeschreven brief, een aankondiging  van 

voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het 

Tarief voor Personen en Bagage,  de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook 

vermeld , jaar 1881 (8) 

6834 15-A 

17-02-1824 

Nussen van  Gijsbert Jans  Politiedienaar te Hichtum een handgeschreven brief  met zijn handtekening, onderwerp dat hij 

2 maanden gevangenisstraf heeft,  maar afgezonderd van de andere gevangen wil blijven jaar 1824 (3) 

6835 4-A 

24-02-1824 

Nussen van  Gijsbert Jans  Politiedienaar te Hichtum, onderwerp; dat hij 2 maanden gevangenisstraf heeft,  jaar 1824 (13) 

6855 16-A 
07-10-1824 

Nussen van Jan Gijsberts , Koopman te Bolsward verzoekt vrijgesteld te worden van betaling krachtends het dwangschrift 
enz. enz. jaar 1824 (2) 

6855 5-A 
30-09-1824 

Nussing (Nussen) van  Jiskje Gijsberts------ Nussing (Nussen) van Jan Gijsberts Koopman te Bolsward in hoedanigheid 
als erfgenaam abintestato van Nussing  (Nussen)van  Jiskje Gijsberts die erfgenaam op testamento was van Coenes 

Willem waarbij vrijstelling wordt gevraagd van boete wegens verzuim van aangifte enz. met een handgeschreven brief 

met de handtekening van Nussing (Nussen) van Jan Gijsberts, en een dwangschrift departement Domeinen enz.,  jaar 
1824 (5) 

6855 5-A 

30-09-1824 

Nussing (Nussen) van Jan Gijsberts Koopman te Bolsward in hoedanigheid als erfgenaam abintestato van Nussing  

(Nussen)van  Jiskje Gijsberts die erfgenaam op testamento was van Coenes Willem waarbij vrijstelling wordt gevraagd 

van boete wegens verzuim van aangifte enz. met een handgeschreven brief met de handtekening van Nussing (Nussen) 
van Jan Gijsberts, en een dwangschrift departement Domeinen enz.,  jaar 1824 (5) 

6855 5-A 

30-09-1824 

Nussing van  Jiskje Gijsberts------ Nussing (Nussen) van Jan Gijsberts Koopman te Bolsward in hoedanigheid als 

erfgenaam abintestato van Nussing  (Nussen)van  Jiskje Gijsberts die erfgenaam op testamento was van Coenes Willem 
waarbij vrijstelling wordt gevraagd van boete wegens verzuim van aangifte enz. met een handgeschreven brief met de 

handtekening van Nussing (Nussen) van Jan Gijsberts, en een dwangschrift departement Domeinen enz.,  jaar 1824 (5) 

8210  958/2 211 

Bladz. 7 
17-09-1839 

Nutma S. M. te Oosthem 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) 

8386 949/26 
20-09-1841 

Nutma te Oostrum, 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) 

5673 
 

122 
13-07-1901 

Nutricia ----Bakker A. Opzichter Provinciale Waterstaat , hij schrijft en ondertekend een brief betreffende het Engelsche 
Stoomjacht niet te diep is bevonden en door kon varen (hij schrijft dit aan de achterkant van een Prijscourant van de 

Maatschappij “Nutricia”)  waarvan de depothouder is Hoekstra G. A.  wonende hoek Prins Hendrikstraat en Turfmarkt 

enz. enz. verder aanwezig een Rijkselegram en een groene enveloppe met stempels enz. jaar 1901 (6) 

6246 481, 14 

06-06-1814 

Nutte W. de weduwe 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) 

9180 420 
05-03-1915 

Nutters Jolke,  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) 

6247 640 
29-06-1814  

Nutterts Jantje, 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) 

6246 481, 7 

06-06-1814 

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

onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 
1813 (3) dossier (32) 

6255 208 

01-03-1815 

Nuwenhuis P. J. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele 

Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de 
Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad 

tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4) 

6003 794 

13-09-1815 

Nuwer ….? en Drost ….? Voormalige Commisen zij staan op de nominatie voor de functie Commis van de 3e klasse, en 

zij solliciteren daaglijksch enz. jaar 1815 (1) 

6003 819 en 820 

25-09-1815 

Nuwer Hendrik---- Schultze J. B. overleden Commies te Leeuwarden  voorgedragen als zijn opvolger is Nuwer Hendrik 

tegen een tractement van drie honderd guldens per enz. jaar 1815 (3) 

6254 181 

21-02-1815 

Nyenhuis Y. T., Hij tekent samen met de Substituut Schout en de andere Gemeenteraadsleden een stuk betreffende  een 

staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 



6648 66 blz. 4 

14-02-1816 

Nyhof J. L. te Oosterbeek, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  

dossier (11) 

6671 54 blz. 11 

22-01-1818 

Nyhoff P. te Arnhem Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

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

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

6709 36 deel 2   

blz. 6 

16-01-1822 

Nyhoff P. te Arnhem, 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) 

6654  372 blz. 6 
09-08-1816 

Nyholt H. W. (zijn twee knechten), 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) 

6654  372 blz. 3 

09-08-1816 

Nyholt Namme S. 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) 

8201 785/9 
Bladz.  3 

07-05-1839 

Nyman B. H. Kapitein is met zijn schip de Handelaars op 27 april vanuit Bebwick vertrokken naar Riga 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) 

6643  753 blz 4 

kolommen 

11-09-1815 

Nymeir Bartelt Kiers 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) 

8211 988/14 

26-09-1839 

Nysloot Jelle Annes is benoemd tot Deurwaarder en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de 

Gratie Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen  bij het Provinciale Geregtshof in Vriesland enz. jaar 1839 (5) 

6416 150 

10-04-1817 

Nyst Renatus * 26-05-1775 Maastricht wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche 

Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, 
behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de 

maand februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit 

document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang 
zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3) 
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