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Toegang 11 **
Beackens Braunius H. W. (Notaris) dat hen aangewezen is de residentie Driesum maar zo als het geval schijnt te zijn
eigenlijk te Akkerwoude verblijft enz. jaar 1841 (3)
Bearda (Bejarda, Bejarde) Rinze Reits---- Toutenburg Johannes en Bearda (Bejarda, Bejarde) Rinze Reits voor 1 jaar
vrijgestelden voor de ligting van 1824 enz. jaar 1824 (2)
Bearda Marten R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Beart Stuurman Benjamin Kapitein op de Latona, Vergaan op Terschelling
Beaufar A. T. te Groot Ammers Gecommitteerde 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)
Beaufar A. T. te Groot Ammers 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)
Beaufort de W. H. Lid der Gedeputeerde Staten te Utrecht, 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
Beausar A. T. te Groot Ammers Predikant Classis van Gouda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van
enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Beausar A. T. te Groot Ammers, 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)
Beausar A. T. te Ritthem, 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
Beausar A. T. te Ritthem, 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)
Beausar A. T. te Ritthem, 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)
Beausar J. te Heusden, 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)
Beausar Predikant te Groot Ammers tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Beavervoorde Bernarde Philippe staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur
bij de administratie der verenigde regten te Heerenveen in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden
waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Beck H. Commissaris in het Arr. Sneek geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat Haitsma J. (Johannes) benoemd is op de 16e tot
Burgemeester van Bolsward en op de 28e is Geïnstalleerd enz. jaar 1814 (1)
Beck H. 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)
Beck Heeronimus 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)
Beck Herminus Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Beck Hieronijmus 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)
Beck Hieronimus Lid van de Raad van Sneek 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)
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Beck Hieronimus---- 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)
Beck Hieronimus---- 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)
Beck Hieronimus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale
Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien
van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Beck Hieronimus te Sneek, 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)
Beck Hieronimus 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 Sneek enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Beck Hieronimus 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 Sneek enz. jaar 1816 (2)
Beck K. te Franeker Kapitein op de Adriana Hendrika komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Beck van Jacob wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van
Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de
Domeinen te Den Briel de heer Lit van H. enz. jaar 1817 (3)
Beckendorff Johan Nicolaas Peter ---- Heeker & Co. geven met eerbied te kennen dat zij als ondergetekenden en
gapatenteerde Kooplieden te Groningen dat in de nacht tussen 7 en 8 oktober 1819 op het eiland Schiermonnikoog is komen
te stranden het schip de Hoffnung gevoerd door Prahm Jacob voornamelijk geladen met hout komende uit de haven
Stokholm & gedestigneerd op Londen en dat de eigenaren Ron de Jacob & Sons te Stokholm hebben dit overgedragen aan
de heer Godeffroy Peter Jr. Koopman te Hamburg uit wiens naam met een notarieele volmacht d.d. 9-11-1819 die vertaald
is door Rutgers Z. F. J. te Groningen en daarvoor ondertekend, tevens wordt vermeld de namen Beckendorff Johan
Nicolaas Peter , Lucas Johan Christian, Baugeman Huygens C. D. R. M.? enz. jaar 1819 (6)
Becker Johann Gerhard Heinrich---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende twee leden van de Schutterij en wel Beekmans Jacob en Becker Johann
Gerhard Heinrich (geboren in het Graafschap Lingen in Pruissen) deze hebben geweigerd enz. jaar 1815 (3)
Becker 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)
Beckering ….? De weduwe wegens leverantie van Wijn bij ‘t Wagt onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat
op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812 jaar 1814 (7) dossier (18)

Beckering J. Stoombootdienst Lemmer naar Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland
enz. jaar 1874 (13)
Beckering W. 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)
Beckerzonen J. H. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en
beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier
aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J.
Apotheker, Dreide van der Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B.,
Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C.,
Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Beckhof ….? 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)
Becking De\ Dominee te Goenga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met
de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Becking Gerhardus Hermanus oud 35 jaar hij staat vermeld als kandidaat voor de functie van Controleur van het
Postkantoor te Leeuwarden i.p.v. Storm van s’ GravenzandeC. S. S., een document met 4 kolommen met veel info zoals
vorige betrekking enz. jaar 1822 (2)
Becking H. G. J. te Heerewaarden, 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
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Becking J. W. (Jan Willem,Willem Arnzn) Predikant te Oostermeer en Eestrum een brief aan de gouveneur en als
onderwerp o.a. beroepingsbrieven jaar 1825 (5)
Becking W. A. te Goenga 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)
Becks Willem geb. Moergestel, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,
welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)
Bedaard Durk Douwes, Matroos van de 71e Equipagie, wonende te Anjum die in genoemde qualiteit in den Franschen
dienst is geweest en nu wenst buiten dienst te verblijven en dat hij zijn paspoort zal verkrijgen ingevolge de order van Rosen
P? de Russische Keizerlijke Overste enz. jaar 1813 (2)
Bedelaars en Kolonisten een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij koste in 1840 , Jaar 1841 (8)
Bedelaars, Bij de eerste vergadering van de My. Van Weldadigeheid op 22-06-1818 te Den Haag Kommissie van
Weldadigheid heeft besloten om over te gaan tot ene proeve om een aantal huigezinnen op de nog onbebouwde gronden
van ons Vaderland over te brengen enz. enz. (11) Jaar 1818 en 1840
Bedjes Jacob J. Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder
(Zuiderpolder) te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823
(18)
Bee W te Rotterdam Schipper op de Beey & Wingijeth, jaar 1838
Beek ..? een ordonnancie ten zijne gunste voor Reis en Verblijfkosten enz. jaar 1817 (1)
Beek G.---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en beslissing
betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een
brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide
van der Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de
F., Werffers van der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van N. N?.,
Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Beek H. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Beek H.---- Schultz ….? Een Ambtelijke (Militaire zaken) brief van de commissaris van Sneek Beek H. aan de
Commissarissen van Vriesland enz. jaar 1814 (2)
Beek H.----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)
Beek Hieronijmus, 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)
Beek Hieronimus Burgemaaster van Sneek wordt benoemd in de Militieraad 3e militie district Hoofdplaats Heerenveen enz.
jaar 1815 (2)
Beek Jan---- Greveling Jan Tjerks hij is voorgesteld als Veldwachter van den dorpe Wijnaldum aldaar slechts als Adjunct
Schoolonderwijzer die post waarneemt, dat eene Beek Jan ten genoemde dorpr sedert veel jaren en nog als effective
Schoolonderwijzer pringeert dog welke uit hoofde van zijn vergevorderde leeftijd en zwakheid van lichaam enz. jaar 1813
(2)
Beek v.d. W. G. de weduwe te Ferwoude staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens
den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840
(3) Dossier (11)
Beek v.d. W. G. de weduwe te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten
bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Beek v.d. Willem Geerts, hij was een van de ondertekenaars als hoofd van een huisgezin in ’t Heidenschap in Friesland
gelegen tusschen de steden Workum en Hindelopen en de dorpen Koudum en Gaastmeer hoe dat zij voor hunne kinderen
onderwijs ten enemaal verstoken zijn omdat de kinderen niet over het water naar een andere enz. jaar 1819 (7)
Beek van der Johannes , Kanonnier 1e Bataillon Veldartillerie * 26-12-1809 Kampen, 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)
Beek van der Willem G. 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)
Beek van der Zamina---- Roos Jantje weduwe van Camphoff Fredrik en Beek van der Zamina weduwe van Schaik
Gijsbert beide beddeverkoopsters wonende te Groningen geven eerbiedig te kennen dat in een door beide getekend request
dat zij op het eiland Schiermonnikoog hebben vehuurd gehad 10 stellen enz. voor een bedrag van fl. 130.- en dat zij sinds 2
jaar geen enz. Jaar 1815 (2)
Beek van Ernst 215 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
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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)
Beek van Evert Jan---- Beek van Frederik uit de Gemeente Voorst in de Provincie Gelderland gelegen heeft zig voor eenige
tijd nadat hij venomen had dat zijner plaatsvervanger was gedeserteerd hij uit zijn woonplaats is verwijder en zijn familie
zeh=ggede ook niet te weten waar hij is en wordt nu als deserteur aangemerkt en als hij wordt ontdekt moet hij worden
overgeeven aan enz. ook aanwezig een document met zijn signalement zoals o.a. geboren 24-02-2796 Voorst
winkelbediende en zoon van Beek van Evert Jan en Lettink Fijke jaar 1815 (3)
Beek van F. G. te Zutphen, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Beek van Frederik uit de Gemeente Voorst in de Provincie Gelderland gelegen heeft zig voor eenige tijd nadat hij venomen
had dat zijner plaatsvervanger was gedeserteerd hij uit zijn woonplaats is verwijder en zijn familie zeh=ggede ook niet te
weten waar hij is en wordt nu als deserteur aangemerkt en als hij wordt ontdekt moet hij worden overgeeven aan enz. ook
aanwezig een document met zijn signalement zoals o.a. geboren 24-02-2796 Voorst winkelbediende en zoon van Beek van
Evert Jan en Lettink Fijke jaar 1815 (3)
Beek van Joh’s R. gehuwd met Leeuwen van Maria Magdalena Désiré (Desire) , komt voor op een document aanvraag van
buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6
kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Beek van Pieter 165 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende
de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon
zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Beeke Simon, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen enz. enz. bij besluit 18 Januari 1815
No. 20 geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen enz. enz. gezonden zijn aan de
Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz. jaar 1818 (3)
Beekema Jepe Oenes 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)
Beekema Pier Jentjes wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes Tackes in 1823 enz. jaar
1824 (5)
Beekema Pier Jentjes, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd
Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Beekerk H.---- Zee van der B. Feddes, Hij schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland
o.a. dat zijn hart ontbrand van waare vaderlandsliefde enz. bij het lezen van uw proclamatie enz. en ik kan niet bij de
landmacht omdat ik ben opgeleid tot Zeeman toen ik nog geen 20 jaren oud zijnde scheepskapitein op Moscavien, in die
qualiteit het zij op welk schip ook enz. enz. voor informatie kunnen de heeren informeeren bij: Beekerk H. en Haan de
Jacob die mij kennen enz. enz. jaar 1813 (2)
Beekerk H., ---- Romkes Johannes President van het college van Regenten over de gevangenissen te Leeuwarden en
Eekma J. Vice president van hier voor gemelde, Vitringa Coulon J. , Smeding H. , Feddes C. C. , Beekerk H., Koumans
Smeding P. leden van dit college, onderwerp de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden,
en de aannemers voor levering jaar 1818 (4)
Beekerk Haije---- Reinalda Petrus Godefrides ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat hij dienende is als Sergeant bij het depot van het 39e Bataillon Infanterie en later als Sergeant
Majoor en Honorabel ontslagen en zig in 1816 voor de 2e maal in dienst begeven enz. . tevens een verklaring ondertekend
door de Commandant Beekerk Haije dat hij door zijn uitstekende gedrag bij het fortresse Delfzijl en blijken van Dapperheid
enz. jaar 1816 (2)
Beekhof J. J. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Beekhof Seije 4 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)
Beekhof Sije 3 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Beekhof Sije, 454 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)
Beekhof Theunis te Sneek, Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.= bij
resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders der directe belastingen die in 1821 voor de provincie werkzaam geweest zijn
enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)
Beekhof Theunis Yde te Balk Deurwaarder en Executant verzoekt in een door hem ondertekende brief, te mogen worden
ontslagen omdat hij enz. enz. en hij stelt voor om dan te benoemen Koopmans Tymen Jacobs te Sloten enz. jaar 1822 (2)
Beekhof Theunis Ydes deurwaarder der belastingen van Sloten, Balk, Lemmer, Oosterzee en Langweer, hij blijft nalatig in
zijn functie om deze met ijver te beoefenen enz. enz. is er door de ontvanger Bakker Jan M. het dringend verzoek aan
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Velde v.d. J ontvanger der belastingen enz. enz. verder wordt voorgrdragen voor de Deurwaardersfunctie Zandstra Geert
Wybren die enz. enz. jaar 1818 (1)
Beekhof Theunis Ydes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)
van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een
aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te
doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal
mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus,
immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Beekhof Theunis Ydes---- Mulder Ysbrand Klazes 23 jaar ongehuwd te Sloten en Beekhof Theunis Ydes te Balk gehuwd
en 5 kinderen , en Sterkenburg J.J. te Balk zij worden voorgedragen voor de post van Deurwaarder i.p.v. Schmits S. enz.
enz. jaar 1815 (2)
Beekhuis Berend, 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)
Beekhuis Hermanus---- Foekens L. (Lukas) Predikant te Sneek, in een handgeschreven brief met zijn handtekening het
volgende: een bericht van ontvangst ten fine wegens schoolgeld van zijn vijfden zoon Fockens Gerhard Regnier die thans
zijn 10e verjaardag beleeft thans leerling op de bovenste orde van 2e klasse der Latijnsche scholen alhier enz. wordt in
genoemd Cloecq J. D. weduwe van wijlen de Predikant Beekhuis W. waar een misrekening heeft plaatsgehad enz. en
wegens zijn zoon Beekhuis Hermanus als zijnde boven de 20 jaar enz. enz. Jaar 1821 (7)
Beekhuis J. S. C. komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet
gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Beekhuis Jan Kastmaker 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)
Beekhuis Th. Wirdum, Hij komt voor in ee, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten
van wijn en sterke dr anken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper van Dranken in
de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)n document; Staat van de dubbelen van
uitvoer biljetten van wijn en sterke dr anken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper
van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Beekhuis Th. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Beekhuis W. Predikant in de Hervormde gemeente van Garijp, Eernewoude en Suameer hij ondertekend een document als
berigt op het request van de leden van de Hervormde Gemeente te Suameeren met name Boer de Albert Jelmes, Kuiper
Johannes Klazen en Hiddema Johannes Hedzers (en als bijlage een brief van de Schout Haisma J. van Bergum door hem
ondertekend waarin vermeld dat het de Gereformeerde gemeente is.) het betreft achterstallig Tractement enz. jaar 1814 (4)
Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) Predikant te Garijp staat vermeld in een brief van de secretaris van Staat voor
Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij benoemd is als Schoolopziener van het vijfde
district van Vriesland en voorgedragen als Predikant te Garijp is Witteveen Cornelis komende van Boornbergum enz. jaar
1815 (2)
Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) te Garijp---- Visser H. W. C. A. Secretaris der Provinciale Commissie van Onderwijs
in1 Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) te
Garijp hun op 28 februari overleden waardig medelid tevens Schoolopziener van het 5e district enz. jaar 1815 (2)
Beekhuis W.---- Foekens L. (Lukas) Predikant te Sneek , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende:
een bericht van ontvangst ten fine wegens schoolgeld van zijn vijfden zoon Fockens Gerhard Regnier die thans zijn 10e
verjaardag beleeft thans leerling op de bovenste orde van 2e klasse der Latijnsche scholen alhier enz. enz. . wordt in
genoemd Cloecq J. D. weduwe van wijlen de Predikant Beekhuis W. waar een misrekening heeft plaatsgehad enz. en
wegens zijn zoon Beekhuis Hermanus als zijnde boven de 20 jaar enz. enz. Jaar 1821 (7)
Beekhuis W.---- Siderius M. te Wolvega hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor
de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn benoeming tot Schoolopziener in het 5e district
van Vriesland in plaats van de overleden heer Beekhuis W. jaar 1815 (2)
Beekhuis W. te Garijp hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt vermeld in
een document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch zaken jaar
1814 (8)
Beekhuis Willem Predikant bij de Hervormde gecombineerde Gemeente van Garijp, Eernewoude en Suameer schrijft een
brief aan de Gouverneur van Vriesland het betreft zijn tractement enz. jaar 1814 (3)
Beekhuizen Arend Leeuwarden Politiedienaar, met Signalement, jaar 1916
Beekhuizen Arend met signalement Politiedienaar Leeuwarden, jaar 1915 (4)
Beekius A. D. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie)
van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement
van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te
benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen
Parochie enz. jaar 1814 (8)
Beekius A. D. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie)
van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement
van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te
benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen
Parochie enz. jaar 1814 (8)
Beekius D. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)

6047
6047
6382

6381

6378

6378

6379
6391

6391

6870
6262

6867

6622

6383

5982
5982
6248

6262

6866
6077

6391

6077

6060

379
03-06-1819
379
03-06-1819
79 nr. 69
31-03-1814

Beekius D. A. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Beekius J. D. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Beekjes Otto, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96
manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de
datum van Desertie jaar 1814 (5)
96 en 111
Beekkerk (Beekerk) Haije (Hoija), Luitenant Colonel Commandant van de Vriesche Gardes schrijft en tekend een brief dat
10-03-1814
alle beschuldigingen tegen hem enz. enz. ook een andere brief van de Colonel Gunkel ….? Commandant de Vestigingen
Delfzijl en Coevorden dat er tekort is aan o.a. geweeren en buskruit enz. jaar 1814 (4)
101
Beekkerk (Haye) Luitenant Colonel Commandant van het departement Vriesland hij schrijft en tekend een brief aan de
29-12-1813
commissaris generaal van hetzelfde departement dat hij door ongesteldheid wegens een bezetting op de borst enz.
Onderwerp: de Vriesche Gardes te Appingedam enz. jaar 1813 (2)
80
Beekkerk (Haye) ----Rosen P? de Russische Keizerlijke Overste , Baron en Ridder van onderscheidene Russische
22-12-1813
Keizerlijke Militaire Ordens, aan de Commissaris Generaal van Vriesland daar hij er van overtuigd is dat de Nationale
Garde te Appingedam Cantonerende enz. enz. de soldij en kledingstukken aan den heer Beekkerk (Haye) Luitenant
Colonel enz. jaar 1813 (1)
13
Beekkerk (Haye?) Luitenant Colonel (Commandant ad Interim) aan hem zijn gexonden 10 geweeren, 4 Patroontassen, 5b
03-01-1814
Bajonetten enz. jaar 1814 (2)
15
Beekkerk ….?---- Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen dat hij opgeroepen is als Schutter deze Stad en daar hij gevolge bijgaand
24-12-1814
bewijs afgegeven door de Lt. Colonel Tjallingii T. in het gepasseerde jaar opgeroepen is voor den dienst der Nationale garde
en geduren de de doortogt der Franschen in den maand november van 1813 en dat hij als Fourier Amunitie heeft
getransporteerd voor het beleg van de Vesting Delfzijl eat de commandant Beekkerk ….? kan getuigen enz. was getekend J.
Bijlsma Jz. tevens brieven van Tjallingii Pz. , Schaap Bote en Orie N. jaar 1814 (8)
15
Beekkerk ….?---- Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen dat hij opgeroepen is als Schutter deze Stad en daar hij gevolge bijgaand
24-12-1814
bewijs afgegeven door de Lt. Colonel Tjallingii T. in het gepasseerde jaar opgeroepen is voor den dienst der Nationale garde
en geduren de de doortogt der Franschen in den maand november van 1813 en dat hij als Fourier Amunitie heeft
getransporteerd voor het beleg van de Vesting Delfzijl eat de commandant Beekkerk ….? kan getuigen enz. was getekend J.
Bijlsma Jz. tevens brieven van Tjallingii Pz. , Schaap Bote en Orie N. jaar 1814 (8)
18-03-1825
Beekkerk ….? Ferificateur, hij wordt vermeld op de staat waarin vereld staat zijn functioneren in zijn werk zoals vlijt,
8-A
bekwaamheid enz. enz. jaar 1825 (3)
952-14
Beekkerk ….? heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten
28-09-1815
worden vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge
enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
09-02-1825 8- Beekkerk ….?---- Meines van Pieter Jettes wonende te Beetsterzwaag verzoekende regstelling van betalingen van dubbel
A
dregt enz. enz en dat de heer Beekkerk ….? Verificateur van Sloterdijk ten tijde van de vorige ontvanger Zwart ….? Is
ontdekt dat eene overgang van een huis te Beetsterzwaag enz door Hamburg Jan Adolf (overl. 08-01-1821) aldaar aan
Reines van Pieter Jettes en Hamburg Margaretha echtelieden te Beetsterzwaag heeft plaats gehad enz. jaar 1825 (3)
2153
Beekkerk ….? Ontvanger van het voormalig Enregistrement door het sluiten van zijn bureau zijn er geen betalingen enz.
16-12-1813
Tiberghien F. I. officier bij de regtbank te Leeuwarden verzoekt in een door hem ondertekende brief betalingen enz. jaar
1813 (2)
30, 31, 32, 33. Beekkerk ….?---- Stucker Christiaan, Pikeur te Leeuwarden, Onderwerp: dat op orde van de colonel der Nationale Guarde
20-04-1814
Asbeck ….? door hem worden gestald en onderhouden 3 paarden die voor Delfzijl bestemd waren dat voorts nog op orde
van de Luitenant Colonel Beekkerk ….? enz. enz. jaar 1814 (5)
1757
Beekkerk ….? te Leeuwarden, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement
18-12-1813
Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)
1750
Beekkerk ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e
16-12-1813
November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
732
Beekkerk ….?---- Waart de Lourens van beroep Geweermaker te Leeuwarden geeft eerbiedig te kennen aan de Gouverneur
31-08-1814
van Vriesland dat hij nog tegoed heeft fl. 300 wegens gedane reparaties voor de gewapende Burgerwacht van gewerenb en
sabels en dit breeds in 1813 en hij de rekening toen heeft ingeleverd bij de heer Beekkerk die maar zegt dat er geen geld in
kas is enz. was getekend door Schultze C. jaar 1814 (2)
952-12
Beekkerk A. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de
28-09-1815
Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari
no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
25-01-1825
Beekkerk en Bloembergen heeft tegoed f. 1380 wegens Wol, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij
16-A
nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (2)
983
Beekkerk H. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden ,
10-12-1821
Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie en
na gedane bekendmakingen en het voorlezen der Conditiën aan de gegadigden tot de aanbesteding van Lange en Baggelaar
Turf in de Huizen van Arrest, Justitie, Coorectie en Detentie te Leeuwarden enz. jaar 1821 (4)
42 en 52
Beekkerk H. Luitenant Colonel aan hem moeten per direct alle geweeren aanwezig in de stad Leeuwarden ingeleverd
15-01-1815
worden en dat er aan het vervoer zijn kosten verbonden die de burgemeester van Workum Everts E. A. (Evert Arend)
verzoekt aan de Gouverneur om deze van de onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (2)
982
Beekkerk H. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden ,
10-12-1821
Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de
aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)
515
Beekkerk H. ---- Ultrich P. President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J.
22-07-1820
Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P., en Beeker H. leden van dat College.
Onderwerp aanbesteding van en toewijzing Brood aan Dirks N. J. Borg Feenstra H. , Aardappels aan Douwes Ynze , zijn
Borg Amoraal. M. , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H. en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J. zijn borg Reerink
J. en Kool en Wortelen Zijlstra R. J. zijn borg Zijlstra W. Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der
G. J. en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J. en Bewassing en Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F. jaar
1820 (9)
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Beekkerk H. voormalig Lt. Colonel Commandant van de Nationale Garde van Leeuwarden hij is diverse malen geïnviteerd
om het aantal geweren enz. jaar 1814 (1)
Beekkerk H. (Mr.) ----Idzardi Lamb. Gemeente Ontvanger van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Beekkerk H. (Mr.) wonende in het huis Wijk F. no. 22 de
verschuldigde belasting voor de Stedelijke Schutterij niet heeft voldaan en de gemeente ontvamger wil arrest op de
goederen doen enz. jaar 1815 (1)
Beekkerk H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Beekkerk H.---- 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)
Beekkerk H.---- Gevangenissen, Onderwerp: de gehouden aanbesteding van Turf in de gevangenissen te Leeuwarden met
als verzoek om van deze goedkeuring de aannemer Dros Pieter Dirks (borg Woude v.d. Sjoerd J.) en Woude van der Jan
Sjoerd (borg Woude v.d. Sjoerd J.) te doen onderigten ten einde zich dien overeenkomtig te gedragen enz. enz. ook
genoemd de President van het Collegie der Regenten Romkes Johannes en de vice president van het Collegie der Regenten
Feddes C. C. , Koumans Smeding en Beekkerk H. leden en van het Collegie der Regenten jaar 1822 (4)
Beekkerk H. H. .------ With de M. hij wil bekoming van zijn ontslag als ontvanger enz. enz. tevens solliciteren naar deze
functie; de Heren Speelman, Wobma en Mulier tevens Boelens van H., Beekkerk H. H. , Jongsma H. , Doesburgh van H.,
jaar 1818 (1)
Beekkerk H. staat vermeld met bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche
Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij
verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording over de ontvangen Soldijen en declaraties ten
behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de
rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817 (10) dossier (19)
Beekkerk H. te Leeuwarden Luitenant Kolonel, Onderwerp de aan hem opgezonden geweren van de voorheen bestaande
Nationale Garde enz. jaar 1814 (1)
Beekkerk H., ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en
Eekma J. vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J., Smeding H., Feddes C. C. , Koumans Smeding P. ,
Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de
gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood. Met
Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees en Rundvet met Borg
Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg Gorter F. de weduwe, Kaastra S. T. voor kool en wortelen
met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor
bewassing en baardscheren met Borg Pas. F., met Jaar 18191 (4)
Beekkerk Haije ---- Visser W. Schout van de Gemeente Heeg ondertekend een brief aan de Gouverneur van van de
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Beekkerk Haije Old Luitenant Colonel Commandant van
het Detachement Vriesche Garde enz. en dat Fortuin Gerrit Anskes te Heeg en Haaitsma Willem Haitses te Zandvirden die
Ganze Roeren de eerste gemerkt GAF, HEEG en de laatste WHH, HEEG deze eigenaars menschen zijde welke
grootendeels met het schieten van Watervogels enz. jaar 1815 (2)
Beekkerk Haije Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 teJelzum de Herberg Bontekoe
genaamd, en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest verklaren op
verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de 21e mei etc.
dan volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma Jacob Ydes
voorheen Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de Schout van Jelzum de heer
Boersma K. J., Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. .en jaar 1815 (5)
Beekkerk Haije Old Luitenant Colonel Commandant van de voormalige gewapende Burgerij en Nationale Gardes in de
Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat
hij bijkans 20 jaren in deze rang gediend en dat hij nu aangeslagen is in de Contributie voor de Stedelijke Schutterij over den
jare 1814 maar dat enz. jaar 1815 (3)
Beekkerk Haije Old Luitenant Colonel Commandant van het Detachement Vriesche Garde ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nog onbetaalde soldij over de maand en dze ten
spoedigste aan de manschappen welke in de Blokkade voor Delfzijl hebben gediend enz. jaar 1815 (3_
Beekkerk Haije---- Bekuer F. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld Hursker Bernardus, Hollinga Petrus Sijmon en Schotanus Jan? alle wonende te Leeuwarden alle onderofficieren
van de 1e. 2e en 3e compagnie Nationale Garde gedient hebbende bij het Blookade Corps van de Vestin Delfzijl enz. het
betreft hun soldij over 1814 verder genoemd de Luitenant Collonel Commandant der onlangs ontbonden enz. Beekkerk
Haije enz. jaar 1815 (1)
Beekkerk Haije Luitenant Colonel Commandant van het Legioen Nationale Garde in Vriesland, Onderwerp: een door hem
getekend document, de klachten van de officieren vanwege de onregelmatige aflossing te Delfzijl jaar 1814 (6)
Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en
verantwoording over de ontvangen Soldijen en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde
Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817 (19)
Beekkerk Haije Oud L. Collonel en Commandant van het Detachement Nationale enz. ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de soldij gelden ten behoeve van het Detachement Nationals
Vriesche Gardes in der tijd in de Blokkade voor delfzijl gediend hebbende enz. enz. jaar 1817 (3)
Beekkerk Haije Oud Luitenant Colonel der Nationale Garde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat deuitgegeven gelden ten behoeve van het dechatemend Vriesche Garde
gediend hebbende in de Blokkade van Delfzijl tot betaling der soldijen opgemaakt door Veen van der ….? Capitein
Commandant van het Detachement en Schaap Bote Capitein, Cats J. Sz. Old Capitein enz. jaar 1815 (3)
Beekkerk Haye ---- Delfzijl, Beekkerk Haye Commandant van het Legioen Nationale Garde van Vriesland deelt in een
door hem getekend document mede dat op 22 mei 1814 in de Waterpoort van de Fortresse Delfzijl zijn ingemarcheerd een
compagnie Nationale Gardes van het 9e Bataillon van Ligne van Holland en dat op de 19e des s’ avonds éénhonderd en één
salvo’s uit het geschut van de Wallen van Delfzijl zijn gevallen waarvan tengevolge de witte vlag wet gehesen en de
gewezen Napoleons Tricolore enz. enz. jaar 1814 (3)
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Beekkerk Haye ---- Stirum van Otto (Graave) Generaal commanderende het 8e Territoriaale Militaire Devisie te Groningen
in dato dezer den 17e aan sw Colonel Sytzama van …. ? van het 2e regiment aangeworven Dragonders Commandant der
Cavalerie in Vriesland enhet commando is overgedragen aan Beekkerk Haye enz. enz. getekend door Asbeck van G. F.
jaar 1814 (2)
Beekkerk Haye Commandant van de Nationale Garde in Vriesland schrijft en tekent een brief aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland met als onderwerp dat de Heer Capitein Cats ….? , met een
betaling van de soldij der Nationale Garde is gechargeerd voor de soldijen van februari en maart van f. 5000.= enz. jaar
1814 (3)
Beekkerk Haye Commandant van het Legioen Nationale Gardes in Vriesland deelt aan de gouverneur mede in een door
hem getekend document dat hij heden is gearriveerd te Appingedam en dat hij morgen zal terugmarcheren met het Vriesche
detachement Nat. Gardes en hoopt tegen de middag binnen te marcheren en de orderloop enz. enz. jaar 1814 (1)
Beekkerk Haye---- Delfzijl; Beekkerk Haye Commandant van het Legioen Nationale Gardes in Vriesland deelt aan de
gouverneur mede in een door hem getekend document dat de Franschen Bezetting uit Delfzijl vertrokken is naar Veendam
en vervolgens hunne mars zullen nemen door het Landschap van Drente en Gelderland naar Antwerpen en heb met 4000
man heden 12.00 uren de vesting in bezit genomen enz. verder een heel verhaal hoe de verovering is gegaan met
scherpschutters enz. jaar 1814 (2)
Beekkerk Haye hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele
Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben.
jaar 1817 (5)
Beekkerk Haye hij wordt benoemd voor de post bij het college van Regenten over de Gevangenissen te Leeuwarden i.p.v.
Giffen van Nicolaas (wijlen) Juni 1818 (2)
Beekkerk Haye hij wordt voorgedragen voor de post bij het college van Regenten over de Gevangenissen te Leeuwarden
i.p.v. Giffen van N. (wijlen) jaar 1818 (1)
Beekkerk Haye Oud Lieutenant Colonel enz. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat Reinalda Petrus Godefrides bevorderd is bij het beleg van Delfzijl tot Sergeant Majoor enz. jaar
1816 (3)
Beekkerk Haye Oud Lieutenant Colonnel en Commandant der Nationale Vriesche Garde ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de achterstallige soldijen voor de soldaten enz.
jaar 1816 (3)
Beekkerk Haye staat vermeld in een ondertekende brief van de Staatsraad van de Administratie van Oorlog aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken betreffende soldij staten en de algemene rekenkamer enz. jaar 1816
(4)
Beekkerk Haye---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu
woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni
1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft
gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich,
Voornberg en Bonske te Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar
Spoelstra B. wegens de voldoening der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder
Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze
ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman,
Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners
Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D.
ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus President Weesvoogd
voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Beekkerk Haye---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu
woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni
1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft
gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich,
Voornberg en Bonske te Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar
Spoelstra B. wegens de voldoening der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder
Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze
ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman,
Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners
Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D.
ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus President Weesvoogd
voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Beekkerk Haye voormaals Luitenant Colonel, Commandant van het Legioen Nationale Garde te Leeuwarden geïnviteerd
om mij op de spoedigste wijze enz. enz. wordt verder in genoemd Abinga van Humalda J. Gouveneur van Vriesland, Horst
ter J. secretaris Onderwerp: de opgezonden geweren naar Groningen enz. jaar 1814 (4)
Beekkerk Haye voormaals Luitenant Colonel, Commandant van het Legioen Nationale Garde te Leeuwarden enz. dat in de
maand april 1813 door een fransche officier van de toenmaals bestaande gewapende burgerwacht van hier (Leeuwarden)
naar Naarden zijn weggevoerd 4 stukken metaal geschut enz. jaar 1814 (6)
Beekkerk Haye---- Werf van der Jouke Ruurds van beroep Huisman onder Stiens geeft met verschuldigde eerbied te
kennen in een notariële akte van de Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. die ook ondertekend, dat hij ten tijde toen
Delfzijl door de Fransen nog enz. op requeste van de Schout Porte Meindert Jans van een zwaar geweer aan de heer
Beekkerk Haye te Leeuwarden heeft opgebracht en verzoekt nu betaling enz. jaar 1816 (2)
Beekkerk Haye, komt voor in het document ---- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van
Correctie en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken enz. enz.
jaar 1819 (6)
Beekkerk Haye, ---- Plantinga P. B. Sergeant Majoor die geen dienst presteerd en dus geene reden van klagen over den
dienst kan hebben, doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder andere dat
men alle wapenen moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen opgeroepen tot
insubordinatie enz. , de Grenadiers Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste clerk bij de ontvanger
Ruitinga ….? Presteren geen dienst en laten zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles onwillig en dat ik Beekkerk Haye
Commandant National Garde te Leeuwarden enz. vind dat deze vijf gestraft moeten worden enz. jaar 1814 (3)
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Beekkerk Haye, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt plaatsing in Friesland hij schrijft ook dat hij de
Franse , Engelse en Hoogduitse taal machtig is., tevens een verklaring (Getuigschrift) van de ontvanger der belastingen van
Oldeberkoop en Leeuwarden, dat hij als Klerk werkzaam is geweest te enz. enz. jaar 1841 (5)
Beekkerk Haye, 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)
Beekkerk Haye, zijn weduwe Sloterdijk van Sytske overzicht van zijn Pensioen jaar 1824 (4)
Beekkerk Haye., ---- Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde , 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 commando van de volgende officieren, Beekkerk H., Orie N., Veen van der L., Adema L., Schaap
Bote, Overveldt van S. J., Schaap L.T., Schellema J., met vermelding van hun officiersrang enz. jaar 1814 (5)
Beekkerk Oud Luitenant Kolonel der voormalige Nationale Garde Beekkerk betreffende de blokkade van delfzijl staat in
een door de Staadsraad Interdant Generaal van de Administratie van Oorlog ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken dat een mandaat voor de Soldij betaling enz. jaar 1817 (7)
Beekkerk- Postma A. Beurtschipper te Lemmer , wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland
enz. jaar 1874 (13)
Beekkerk S. v. S. te Dokkum, Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van Uitvoer
van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum (als aan hem wordt geleverd/koper van Dranken)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Beekkerk S. v. S: te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen Consent billetten van
Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten
van Friesland (123)
Beekkerk S. v. S?. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Beekkerk S. v. S?. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Beekkerk S. van S. ---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een
geschreven en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en
Kommandant ener compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad
Leeuwarden enz. enz. hij heeft ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en
dertig guldens en acht stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een
plan van formatie voor ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van
geleverde wapenen en kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de
Lodewijk twee sergeanten der compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik
en Filbach David, voor den Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de
Tamboer Boekholt Joh. een pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh. een blauw uniform enz. en voor de Luitenant
Haan de J. F. en de Sous Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward
Lieuwe artillerie Uniformen enz. jaar 1814 (13)
Beekkerk Simon provisioneel vertificateur bij de registratie Onderwerp; afgifte zegels enz. jaar 1813 (1)
Beekkerk Wouter, 533 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)
Beekkerk, 16 eigenaren van panden in Dokkum (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben
aangegeven .Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber,
van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840
Beekkerk….?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)
Beekma Watze Hessels 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)
Beekman Anthoon wonende op den Heerenwal onder Nieuwe Haske , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Heer
Gouveneur van Vriesland dat hij zig bij dezen aanslag zeer bezwaard voelt enz. enz. ook al omdat hij een zeer talrijk
huisgezin heeft enz. ook aanwezig de kennisgeving dat hij moet betalen voor Repartitie van de Ingezetenen van de
Gemeente Haske enz. en een Extract uit dat register jaar 1815 (3)
Beekman Carl Frederich Geb. Stettin (Pl), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Soerabaja (Id)
1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Beekman H. , 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
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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)
Beekman Hendrik Carel, 699 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)
Beekman Johannes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Dokkum 1823 maar hij wil
geecuseerd worden van deze betrekking enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Beekman Johannes---- Goithals Ch. de 2e Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het proces verbaal der visitatie van Beekman Johannes * 3
maart 1798 Nijehaske blijkt volgens het aanwezige en ondertekend door de Officier van gezondheid Bleisen van J’s dat hij
ongeschikt is voor de militairen dienst enz. jaar 1817 (2)
Beekman Pier Jentjes de weduwe Geeft met eerbied te kennen enz. dat zij enz. enz een der mede ondertekenaars is van het
request enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. haar handtekening
Jaar 1821 (4)
Beekmans Jacob---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende twee leden van de Schutterij en wel Beekmans Jacob en Becker Johann Gerhard
Heinrich (geboren in het Graafschap Lingen in Pruissen) deze hebben geweigerd enz. jaar 1815 (3)
Beekmans Jacob voor een reis naar Leeuwarden als escorte met het vervoeren van de Geweeren, Wordt vermeld op een
document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Beekmans Jakob van bedrijf Verwer en Glazenmaker wonende te Dockum geeft met eerbied te kennen in een brief aan de
Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij door de Burgemeesteren deze stad is designeerd geworden tot
lid der Stedelijke Schutterij aldaar en heeft verzocht daarvan vrijgesteld te worden enz.jaar 1815 (1)
Beekmans Johannes , Verwer en Glazenmaker te Dokkum , hij staat in een document als voorgedragen zetter der
belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3)
Beekmans Johannes , Verwer 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)
Beekmans Johannes, hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte
ingezetene van de stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1)
Beekmans Sophia weduwe van Bloemsma N?. Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde
wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie
Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands
Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Beeksma B. 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)
Beeksma B. 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)
Beeksma H. te Sneek als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Beeksma Wisse Visser te Grouw Idaarderadeel Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben
van enz., zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een
zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
Beeldje Haje Baukes 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)
Beeldje Haje Baukes 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)
Beele Pieter , Heemstede 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)
Beeling Johanna -----Hoegen Johanes Lambertus geboren te Leeuwarden 05-06-1825 zoon Hoegen Carelvan Koopman in
kaas en van Beeling Johanna, Een dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te
Utrecht jaar 1841 (3)
Beeling Willem, 232 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)
Beelnerts Jhr. A. wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van
Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de
Domeinen te Dordrecht de heer Sterling H. U. enz. jaar 1817 (3)
Beelo Jan Lodewijk Geb. Buren, laatst gewoond hebbende te Buren. Flankeur Verdronken te Batavia (Id) 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Beels Marten Adriaan, 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
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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)
Beelsma Harmen Martens * Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen
van de 8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst
zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Beelstra A(nne?) Wijtzens staat vermeld in 1830 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie
Vriesland van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen
informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is
overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
Beeltje Klaas Baukes 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)
Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op
straat Oraje boven te roepen hetgeen de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen,
schoon alleen met woorden zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16
november des voormiddags was het wat woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer
anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren
te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer
uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz. en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder
veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort) verder worden genoemd Wytzes Fokke,
Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins
van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske,
Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd
Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op
neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10)
Beem Jacob, 355 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)
Beem Rien, 146 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest
met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen
van 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)
Beemen M. geboren Ruil, Koster te Harlingen thans te Amsterdam wonende Onderwerp een request dat haar man in
Harlinen Koster is geweest, Jaar 1824 (3)
Beemen Servaas, Koster te Harlingen, een request----- Beemen van M. , geboren Ruil, thans wonende te Amsterdam, een
request, komt ook in voor Beemen Servaas, Koster te Harlingen jaar 1824 (5)
Beemen van ….? te Weidum 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)
Beemen van ….? te Weidum 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)
Beemen van ….? te Wirdum 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)
Beemen van ….? te Wirdum 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)
Beemen van A. , 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)
Beemen van A. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het
Bataillon aan te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)
Beemen van Age te Harlingen 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)
Beemen van B. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Beemen van C. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar
van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste
gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun
gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Beemen van Corn’s J. te Harlingen, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
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Beemen van Cornelis 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)
Beemen van Folkert te Weidum, Rijtuigverhuurder , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 (2)
Beemen van H. , 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)
Beemen van J. , 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)
Beemen van Jacob te Leeuwarden Schipper van Wirdum op Leeuwarden, jaar 1839
Beemen van Jacobus te Weidum, Beurt en Veerdienst van Weidum naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).
Beemen van Johannes verzoekt vergunning voor zijnen zoon Beemen Jacobus Johannes die als milicien bij het 7e
regiment infanterie is ingedeeld om zich alsnog in den dienst te laten vervangen door een plaatsvervanger enz. jaar 1841 (5)
Beemen van 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)
Beemen van M. , geboren Ruil, thans wonende te Amsterdam, een request, komt ook in voor Beemen Servaas, Koster te
Harlingen jaar 1824 (5)
Beemen van Servaas 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)
Beemer(s) Age---- Meyer Joh’s Berends als fuselier dienst bij de 9e Compagnie van dit Bataillon en hij verklaard geen
plaatsvervanger te zijn van Beemer(s) Age omdat deze enz. enz. jaar 1814 (1)
Been Hendrik Pieters wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging
op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)
Been Hendrik Pieters wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging
op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)
Been Jacobus A. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari
1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Been Warmolt, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Beene Nicolaas 379 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)
Beenen Geert Jans en Beenen Feike Jans wonend e te Hallum en Knijpe, arbeider en fuselier, hij wordt beschuldigd van
een diefstal bij Lokkes Johannes Cornelis, (7) jaar 1824
Beenen Bonne Geerts Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Beenen Bonne Geerts Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Beenen Feike Jans dat hij zig niet bij zijn Corps heeft vervoegd maar nog een schuld van enz. heeft achtergelaten jaar 1825
(3)
Beenen Feike Jans, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info)
van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz. jaar 1825 (4)
Beenen Fokke Reinders staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie
Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet
vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Beenen Fokke Reinders wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der
thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet
worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Beenen H. J. 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)
Beenen H. K. te Oranjewoud, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de
vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en het aantal en soort van dieren, Jaar 1841 (5)
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Beenen Hendrik G. 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 300
37/1-13
Beenen Jacob te Langezwaag, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
12-01-1841
overtreding enz. Jaar 1841 (9)
1144
Beenen Jacob, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
05-09-1917
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (5)
1787-A
Beenen Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
05-12-1918
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
756
Beenen Johannes, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
03-05-1916
van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
331 + 332
Beenen Jorrijt---- Lang G. F. Policie Agent te Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
16-09-1816
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij met zijn Dienaar Vrij Pieter alle Coffijhuizen en Herbergen in deze stad
naar 10 uuren alles welbevonden hebbende maar afgaande op rumoer vond ik voor de deur van Boerum van Jan Symons
enige enz. en er werd op de deur geslagen door Beenen Jorrijt en Dirks Thijs fuseliers Landmilitie en Tjeerds Klaas
Schippesknegt verder genoemd Aukes Taeke het is een rapport van arrestatie enz. jaar 1816 (9)
1341
Beenen Pieter, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
06-09-1918
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
894 en 925
Beenen Roelof Klazes , Arbeider te Mildam, hij schrijft een brief en ondertekend deze ook hij is aangeslagen voor de
02-09-1815
belasting reparatie Mildam voor het enz. maar hij is ook aangeslagen voor deze belasting in Tjalleberd en hij verzoekt dan
ook enz. Tevens het sdvies van de Schout aan de Gouveneur van Vriesland enz. jaar 1815 (4)
925
Beenen Roelof Klazes van beroep Arbeider thans woonachtig te Mildam nopens den aanslag in de Repartitie over de
20-09-1815
Ingezetenen van Gersloot enz. de Schout vermeld dat voornoemde tot Mei 1814 in de Gemeente Tjalleberd heeft gediend
als Boerenknecht na dit dienstverband heeft hij zig opgehouden als Arbeider en Visscher als aangevoerd dat hij om mei
1814 getrouwd is te Mildam is een infame leugen enz. jaar 1815 (1)
95
Beenen van Daniel---- Boquette Th., Dublinga Daniel, Beenen van Daniel getrokken hebbende de nrs. 102, 135 en 175 zijn
18-10-1814
door de President Burgemeester van Harlingen gelast om zich morgen enz. enz. jaar 1814 (2)
137 blz. 7
Beenen van Frank Annes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig
19-03-1817
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)
627-9
Beens Albert wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
21-06-1815
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)
410-10
Beens Harmen K. Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden
28-04-1815
ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
399-27
Beens Jetske, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
10-05-1814
Murmerwoude jaar 1812 (3)
255-B
Beentjes Jannes 585 Arjeveen (Wanneperveen) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
01-06-1817
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)
473
Beentjes Jannes staat in een door de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3
07-10-1817
Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof
zijn gegaan, maar dat hij met verlof is agtergebleven enz. jaar 1817 (3)
A-39
Beer Annigje Garbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij
15-02-1834
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834
(11)
1316 lijst 2_L. Beer d: D: Leendert te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
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)
39-A
Beer de Annigje Gerbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen
04-02-1835
der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
1194 blz.46
Beer de Douwe J. te Nes op Ameland Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
23-12-1822
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
184-11, 9
Beer de Abraham Mozes 84 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van
19-02-1841
hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden
en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te Groningen om
afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
7-A bijlage 1 Beer de Akke A., 210 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Vrouwen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest
Crimineel
met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen
26-03-1824
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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)
948-3
Beer de Akke staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
11-10-1827
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale
dossier (9)
7-A bijlage 2 Beer de Akke, 8 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
Vrouwen
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
Huis Justitie
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
26-03-1824
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen
(48)
30-6
Beer de Albert moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
09-01-1817
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)
1316 lijst 2_L. Beer de Albert P. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
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)
B-39
Beer de Annigje Arends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
18-02-1832
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
39-D
Beer de Annigje Garbrands, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in
09-02-1842
de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
39-C
Beer de Annigje Gerbrands, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in
08-02-1839
de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
39-B
Beer de Annigje Gerbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
04-02-1836
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
B-39
Beer de Annigjen Garbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen
18-02-1832
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
554
Beer de B. te Harlingen, een reclamatie betreffende het betalen van belasting enz. enz. jaar 1819 (2)
09-08-1819
450
Beer de Bauke Winkelier te Harlingen, zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3 dat hij vermindering krijgt tot
12-07-1819
fl. enz. enz. 1819 (2)
308
Beer de Bauke---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K. secretaris
26-08-1816
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Koger Jan Jansen,
Hilles M. en Taele Jan Jans, Beer de Bauke, Jacobs Michiel en Swart de Rein enz. jaar 1816 (1)
94
Beer de Bauke te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
23-04-1814
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)
443
Beer de Bauke Winkelier te Harlingen betreft zijn rekwest tenderende om te verkrijgen moderatie van hunnen aanslag in het
05-07-1819
Patentrecht enz. jaar 1819 (1)
191-10
Beer de Bauke, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
06-03-1814
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)
218
Beer de C. te Brielle Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst
10-04-1817
(22)
1099 blz. 3
Beer de Douwe H?. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
31-10-1817
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
555
Beer de Douwe J. ---- Ameland de kerkvoogden te Nes op het Eiland Ameland en wel de heren Beer de Douwe J. ,
11-07-1821
Scheltema J., geven met den diepsten eerbied te kennen dat hun Pastorij in eenen zeer vervallen toestand zijn en verzoeken
zijn Majesteit dan ook om deze gebouwen te laten repareren aangezien er geen inkomsten zijn om het gebouw te laten
repareren enz. jaar 1821 (2)
1192-31
Beer de Douwe Jacobs en Scheltema Jan beide te Nes wonende, zij zijn als Schatters over 1824 te Ameland gedesigneerd
26-11-1823
enz. jaar 1823 (1)
60-C-13
Beer de Douwe Jacobs te Ameland , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
13-01-1825
184
Beer de Douwe Jacobs---- Heeckeren van Walraven Robbert Jacob Dirk, Strandvonder van het Eijland Ameland betreft de
28-03-1817
verantwoording van de inventaris van de geborgen goederen van het Tjalkschip de Goede Eendragt te Ameland gestrand en
gevoerd geweest door de Schipper Vroom Arend Hendrik ende verkoop van de geborgen balken van het op de 16e oktober
1816 op den buitengronden van Ameland gestrande driemast Pinkschip de Twee Gezusters enz. verder genoemd als getuige
Beer de Douwe Jacobs en Scheltema Jan leden der Grieteny raad van Ameland jaar 1817 (3)
1215-43
Beer de Douwe Jacobs te Nes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ameland in 1823 die
29-11-1823
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
1199 blz. 31
Beer de Douwe Jans te Nes op Ameland, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der
26-12-1822
belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
84
Beer de E. D. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
23-04-1814
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)
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Beer de G. de weduwe, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen
van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld
op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de
kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale
dossier/lijst (31)
Beer de G. G. (Gosse Gerrits) heeft tot in het begin van 1839 steeds te Dokkum gewoond zijnde zijn vrouw Keuning W. S.
met drie kinderen aldaar bij de Alphen Poort nog enz. staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden
noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten
enz. jaar 1839 (6)
Beer de gerlof R. 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)
Beer de gerlof R. 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)
Beer de Gerlof Rinses, 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)
Beer de Gerlof Rinzes 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)
Beer de Gerlof Rinzes, 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 )
Beer de Gerlof te Stiens 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)
Beer de Gerlof wordt betaald voor leverantie van een trom enz.enz. jaar 1815 (1)
Beer de Gerrit , Kastelein wegens stalling en fouragie , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden
van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Beer de J. L. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Beer de J. Onderwerp: benoemd als Veldwqachter in 1924 is niet in het bezit van dispensatie enz. jaar 1927 (2)
Beer de J. ottes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,
Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal
mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen
van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers
dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Beer de Jacob L. een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche Loterijen
bij voordragt ingediend door Loncq G. J. Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te Harlingen enz. jaar 1840
(5)
Beer de Jacob Levie---- 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)
Beer de Jan A. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van
de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een
kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Beer de Johs. A. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van
de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een
kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Beer de Jouke L. , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van
veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom
overgang in het jaar 1819 (4)
Beer de L. de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Beer de L. O.----- Bosma Aatze Douwes Slager te Workum met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening
houdende verzoek tot inhouding op het tractement van Beer de L. O. te Oldeboorn wegens verschuldigde bedrag van fl.
5.52 met een lijst waarop de schulden met artikelen vermeld worden jaar 1841 (3)
Beer de L. O.------ Heersma Ebe Johannes te Ureterp met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening houdende
verzoek tot inhouding op het tractement van Beer de L. O. te Oldeboorn wegens verschuldigde huishuur van dertig gulden
enz. enz. jaar 1841 (3)
Beer de L. O.------ Meer van der Rienk Beerends te Ureterp met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening
houdende verzoek tot inhouding op het tractement van Beer de L. O. te Oldeboorn wegens verschuldigde bedrag van fl.
14.55 met een lijst waarop de schulden met artikelen vermeld worden jaar 1841 (5)
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Beer de L. O., Coeraad Simmer boerenarbeider en winkeler , met o.a handgeschreven brieven met de handtekeningen van
beide Onderwerp een request betreffen de een te vorderen schuld van L. O. de Beer commies met een lijstje van de schulden
(8) jaar 1841
Beer de Lucas. O. Bzn----- Albarda van B. L. Schoolonderwijzer te Workum een handgeschreven brief met zijn
handtekening ten zake een schuldvordering op op de Commies Beer de Lucas. O. Bzn. te Oldeboorn met de
gespecificeerde nota erbij enz. jaar 1841 (5)
Beer de M. W. nr. 216
Beer de Mozes Levie---- 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)
Beer de P. 7 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)
Beer de R. te Tzummarum verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om een vergunning om van 30
October tot 1 November gebruik te mogen maken van de Compagnonsvaart met zijn Motorboot “Noord Fries I ” volgens
meetbrief enz. enz. om een verhuisboedel van Donkerbroek naar Tzummarum te vervoeren, tevens de verdere
correspondentie betreffende deze aanvraag , jaar 1911 (4)
Beer de Rinnert Scheeps Timmermansknecht., jaar 1840
Beer de Rinse Gerlofs, ondertekend 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)
Beer de Rinze G. 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)
Beer de Rinze G. 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)
Beer de Rinze Gerlofs, 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 )
Beer de Salomon Moozes, Handgeschreven brief van de Koopman Salomon Moozes de Beer te Leeuwarden, Jaar 1840
Beer de T. , 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)
Beer Douwe J. , Scheltema Jan S. en Kuitert J. A. Kerkpastoryvoogden te Nes op het eiland Ameland enz. , Onderwerp
reparatieen aan de kerk en de pastorie in den dorpe Nes dat deze in een zeer vervallen staat dat men deze beter van de grond
af opnieuw kan bouwen enz. enz. jaar 1820 (4)
Beer? de G. te Sint Annaparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke
oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4
Beerda Eelkje Julles weduwe van Postma H. B. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873
(3) dossier (9)
Beerda Eelkje Julles weduwe van Postma H. B. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868
(3) dossier (9)
Beerda Eelkje Julles weduwe van Postma H. B. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873
(3) dossier (9)
Beerda J. F. bezitten 3e den Rang tot Schoolonderwijzer, hij wordt autorisatie verleend ter vervulling van de
Schoolmeestersplaats te Kollummerzwaag en de Distriks Schoolopziener Ferf H. N. te Bergum zal moeten mededelen op
welke dag de onderwijzer zijn post zal hebben aanvaard enz. Jaar 1821 (1)
Beerda J. G. te Zwagerveen Voorzitter waterschap Triemen en Schaaf v.d. Sj. S. te Triemen Secetaris waterschap Triemen
verklaren voor zich als voor hunne rechtverkrijgene de voorwaarden aan te nemen enz. enz. een door de secretaris
handgeschreven brief waarop ook zijn handtekening jaar 1919 (2)
Beerda J. T. bezittende de derde rang als Schoolonderwijzer is aangesteld als Schoolonderwijzer te Kollumerwaag en heeft
heden zijn functie aanvaard en dat hij zijn tractement van f.100.= per jaar enz. jaar 1821 (2)
Beerda J.G. te Zwagerveen, onderwerp het maken van een waterkering, handgeschreven brief waarop ook zijn
handtekening, jaar 1919 (1) ----Waterschap de Triemen----Het grondplan van het Waterschap De Triemen schaal 1: 5000
begrenst door de weg van Zwaagveen naar Veenklooster genaamd ( Kunstweg van Zwagerveen naar Veenklooster) , de
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Monniklaan, Kanaal Dokkum naar Stroobos en de Kollumzwaagster of Triemer Kruisweg ook een Blauwdruk met de
situatie van de vergunningen . Jaar 1919 (kaart 5) (dossier totaal met kaart 26)
Beerda Julle Taekes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Beerda R. T. , een request; een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verteld dat hij de molen heeft
overgenomen maar dat deze te klein is om hem enz. enz. tevens het antwoord op zijn request , jaar 1841 (7)
Beerda Reint Taekes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Beerda Rient Taekes Onderwijzer te Zuidwoude komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van
Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (5) dossier (11)
Beerda T. R. Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Beerenbroek R. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers
van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz.
jaar 1815 (2)
Beerends Antje Beerends, Handgeschreven brieven betreffende het onderhoud van de Krankzinnige, Antje Beerends en
Johan Hendrik Dauwig jaar 1815 (7)
Beerends Geert, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten
laste van de Dorpe Midlum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)
Beerends H. Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in
de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Beerends Hendrik, 149 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)
Beerends Hermanus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de
indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840
(6)
Beerends Hermanus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de
indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840
(6)
Beerends J. Winkelier, Broodverkoper en Kroeghouder, Handgeschreven brief, jaar 1840
Beerendsen B. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Beerenstein van Otterloo O. 1e Commies (secretaris) betreft declaratie van uitgaven buiten zijn reiskosten enz. jaar 1820
(3)
Beerenstein van Otterloo O. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen met bedragen enz. jaar 1820 (1)
Beerents Christiaan staat vermeld in 1832 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie
Vriesland van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen
informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is
overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
Beerents Franciscus 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)
Beerents Hendricus Johannes, 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)
Beerents Hendricus Johannes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Beerents Hendrik Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar1915
(3)
Beerents Hendrik----- Prakken A. B. (Albert Berends) de Schout van Oosterwolde schrijft en ondertekend een brief aan de
Commissarissen Generaal van Vriesland dat Beerents Hendrik, Vrijgezel en wonende te Oosterwolde no. 82 heeft
getrokken voor de militie en dat wij andermaal die persoon niet hebben kunnen traceren enz. verder dat de opgeroepen
persoon Hof Wytse Rinkes no. 298 is getrouwd en 13e maart 1803 en deze vrijstelling reclameert enz. jaar 1814 (2)
Beerestein van J. te Vucht Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Ouderling wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur
der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Beeresteyn van J. te Vucht Ouderling 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
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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)
Beeresteyn van J. te Vucht 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)
Beerligs Kornelis staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of
Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het
voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Beernink M. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 1822.= wegens vernieuwing der bestrating over de oude zijl te
Dokkumjaar 1822 (2)
Beernts Hendrik hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te
kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz.
in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers
voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht
van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)
Beers aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Beers G. J. heeft tegoed f. 127-15 wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar
hij nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3)
Beers G. J. van beroep Azijnmaker een extract uit het register der resolutien van de Minister van Financiën enz. jaar 1840
(4)
Beers G. J. van beroep Azijnmaker een extract uit het register der resolutien van de Minister van Financiën enz. jaar 1840
(4)
Beers Petrus, 57 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)
Beers, Lijst met 23 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of bekende verhuringen van woningen en
gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (3)
Beers, G. J. Azijnfabrikant te Leeuwarden , een handgeschreven brief met zijn handtekening , Onderwerp; een request
betreffende de Accijns. 9 Juni 1841 (3)
Beers,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in
1824 in de plaatsen Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum, Baard , Huins, Lyons , Hylaard,
Jellum en Beers Jaar 1824 (3)
Beers, 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)
Beersema Hendrik Rienk 23 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die
bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Beersma Hendrik Rienk staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting
voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

Beersma Hendrik Rientes 23 Suameer 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)
Beersma J. Pastoor der R. K. gemeente te Blaauwhuis onder Sensmeer, over 1839 ontvangt hij f. 300 wegens gemis aan
landelijke bezoldiging enz. jaar 1840 (2)
Beersma J. Pastoor in de R.K. Gemeente te Blaauwhuis of Sensmeer een besluit van Z.M. de Koning dat hij een
tegemoetkoming krijgt van f. 150.= wegens gemiste landelijke bezoldiging over 1838 enz. jaar 1839 (3)
Beersma J. Pastoor in de R.K. Gemeente te Blaauwhuis of Sensmeer een besluit van Z.M. de Koning dat hij een
tegemoetkoming krijgt van f. 150.= wegens gemiste landelijke bezoldiging over 1838 enz. jaar 1839 (3)
Beersma Roelof te Heerenveen , onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook
komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (5)
Beert, 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)
Beerta O. K. Kapitein is met zijn schip de Vr. Catharina te Bremerhaven op 1 mei gearriveerd komende vanuit Groningen
staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Beerta Rient Taekes en Hijlkama Pieter Tjalles (en niet Jalles) alsnog geene aanstelling tot Onderwijzers te Suawoude en
Eestrum hebben bekomen maar dat deze scholen al provisioneel door hen wordt waargenomen beide worden vermeld in
een dossier van de Gouveneur van Vriesland vermeld enz. jaar 1825 (5)
Beerta, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Beerts Gosse te Janum hij wordt genoemd (met vermelding van zijn bezit in guldens) in het bezwaarschrift van Stein
Willem Chirurgijn te Rinsumageest , hij wordt aangeslagen voor de belasting over het jaar 1814 en tekent bezwaar aan
omkleed met redenen waarom hij dit niet wil betalen enz. enz. jaar 1814 (4)
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Beerts Gosse, 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)
Beesterveld Hendr’k 36 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall
Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met
groot verlof vertrokken zijn enz. jaar 1841 (6)
Beesterveld J. Hend’k 16 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit
de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie
Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e
augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Beesterveld Jak’s Hend. staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e
Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke
ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der
Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Beestiaal---- Hoitsma Jacobus Johannes Grietenij Ontvanger in Het Bildt te Vrouwenparochie, een handgeschreven bref
met een handekening dat hij in het jaar 1785 is aangesteld door Aylva Baron van Hans Willem als Collecteur van het
gemaal Beestiaal en Waugregt in de plaats van Kooystra Ate en in 1795 Grietenij Ontvanger en afgezet door de Fransen
omdat hij een liefhebberen aanklever was van het huis van Oranje Nassau en in 1799 hebben de landeigenaren hem enz.
enz. en dit bedient tot 1805 enz. enz. en hij verzoekt de Koning dat hij zijn zoon Hoitsma Jacob Jacobus oud 23 jaar met een
ambt te begiftigen hij is ruim 5 jaar als Winkelknecht en schrijver bij een voornaam Koopman in Leewarden enz. enz. jaar
1820 (4)
Beet?elts Joh’ moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Beet?elts Mart’ moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Beetgum---- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter Bouma
Tj. En de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm van de weg MarssumBeetgum te Beetgumermolen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de
bouwvoorwaarden jaar 1917 (10).
Beetgum---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen en het bezwaar van de zetters van St.
Annaparocie en Vrouwenparochie met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling
waar de boerdrijen staan, Toerenburg, Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J.
D., Koopal Joh., Siderius D. D. de weduwe , Tanje D. D. , Aderhout, Rinsma F. F. , Kuiken B., Gorter J. J., Wal de F. E.
& Comp., Vries de T. K., Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)
Beetgum---- Kerken: een verzoek van de Kerkeraad van Beetgum om verhoging van het predikants tractement enz. jaar
1823 (2)
Beetgum---- Kerkvoogdij van Beetgum, 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)
Beetgumermolen---- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter
Bouma Tj. En de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm van de weg
Marssum-Beetgum te Beetgumermolen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de
bouwvoorwaarden jaar 1917 (10).
Beetjes Jannis * Nijeveen 10 is zijn nummer,( is Krank hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
met 5 kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 1
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers
enz. jaar 1841 (3)
Beets ---- Opsterland; een demonstratie van 500 tot 600 personen veenarbeiders en vrouwen voor het gemeetehuis van
Beets en Tijnje en de demonstranten willen meer eten (de burgemeester verklaarde daar niet aan kunnen voldoen omdat een
lading spek nog niet was gearriveerd) de menigte nam en dreigende houding aan en de vrouwen waren het meest opruiend,
de burgemeester liet 2 vrouwen hun verhaal doen en ook zij eiste Spek, aardappeen, Brood en Kleren, enz. enz. jaar 1918
(2)
Beets---- Beetsterzwaag, Beets, Olterterp, Reglement op het wachthouden in de dorpen hiervoor genoemd enz. jaar 1814 (5)
Beets M. M. Ouderling te Haarlem tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Beets M. N. Apotheker te Haarlem, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband,
Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen,
Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
Beets M. N. Apothecar te Haarlem , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar 1825 (2)
Beets M. N. te Haarlem 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)
Beets M. N. te Haarlem 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)
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Beets M. N. te Haarlem 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)
Beets M. N. te Haarlem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Beets M. N. te Haarlem, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Beets M. N. te Haarlem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van
de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde
plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Beets M. N. te Haarlem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van
de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde
plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Beets M. N. te Haarlem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Beets M. N. te Haarlem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Beets P. J. Schipper te Leeuwarden, jaar 1839
Beets P. te Meppel is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Beets P. te Meppel is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Beets Pieter Jacobs komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en
debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Beets Pieter Jacobs wonende te Meppel Schipper van beroep het betreft een bekeuring te Leeuwarden op de Grachtswal
gegeven door de Commiesen van de Belastingen voor invoer van Wijn enz. jaar 1839 (4)
Beets Simon Theodorus---- Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven
Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R. volgens
hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de
Kapitein Engels Aldert Jan welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een
notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis voor
den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een
notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van
beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende
te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus
procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C. voornoemd
in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd
openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete
Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar
1818 (13)
Beets van ….? & IJzebrand, Hoeksma tot Amsterdam , Bootsman P. op reis naar Uitregt ontvangt een som van fl.330 enz.
wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3) totale dossier (45)
Beets, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Beets, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband en een overzicht van de ontvangsten jaar 1820 (2)
Beets,----Lijst met 90 namen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van
de gebruikers voor de huurwaarde jaar 1824. (14 )
Beetsma A. 53 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Beetsma E. Halbes, hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de
Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten
Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)
Beetsma H. te Beetsterzwaag wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat
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consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Beetsma H. te Beetsterzwaag wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Beetsma Hidde Johannes 560 Beetsterzwaag 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)
Beetsma Hidde te Beetsterzwaag, onderwerp: een request van hem aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als
debitant in deze grietenij Opsterland voor de volgende Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (3)
Beetsma Jan Rinses,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)
Beetsma Joch. Halb. te Beetsterzwaag---- Hij komt voor in een document genaamd Lijst van declaratien van Onderwijzers
in Friesland wegens verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben jaar 1814
(3)
Beetsma Jochem J. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde
Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz.
jaar 1824 (3) Dossier 6
Beetsma Jochum Halberts te Beetsterzwaag, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem
verdiende salaris en wanneer in dienst gekomen jaar 1815 (3)
Beetsma Jochum Halberts, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en
het tractement , jaar 1815 (2)
Beetsma Jochum Halbes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Beetsma Jochum---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes
en Wierum met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes
en door het overlijden van Meinema Jan Franzen tevens zijn aanstelling op de school te Nes enz. jaar 1841 (7)
Beetsolts de weduwe te Marrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Beetsolts de weduwe te Marrum, Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel
ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8
kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5)
complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Beetsterzwaag , aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland,
Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)
Beetsterzwaag , aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland,
Gelderland en Noord Braband en een overzicht van de ontvangsten jaar 1820 (2)
Beetsterzwaag, Beets, Olterterp, Reglement op het wachthouden in de dorpen hiervoor genoemd enz. jaar 1814 (5)
Beetsterzwaag,----Lijst met 90 namen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, onderwerp; Taxatie van de
bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde jaar 1824. 14( )
Beetstra Jacob, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Beetstra W. R. 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 meY. J. de weduwet
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)
Beetwortel Suikerfabriek Nederland te Leur Gemeente Etten en Leur: Onderwerp dat hun schepen langer zijn dan 30 meter
en dat zij dan ook verzoeken enz. enz. onderdertekend met 2 onleesbare handekeningen van de Voorzitter en Secretaris enz.
jaar 1901 (5)
Beetzolts ….? de weduwe te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Beetzolts ….? de weduwe te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Beeuwkes Adam Geb. Apeldoorn, laatst gewoond hebbende te Apeldoon. Flankeur 17-6-1836 Overleden te Soerabaja (Id) ,
wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Begeman ….? te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
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Begeman ….? te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Begeman ….? te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Begeman ….? te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Begeman F. A. te Midwolde Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid
van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Begeman F. A. te Midwolde 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)
Begeman F. A. te Midwolde 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)
Begeman F. A. te Midwolde 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)
Begeman F. A. te Midwolde 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)
Begeman J. Predikant te Siddeburen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen 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)
Begeman J. te Siddebure 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)
Begeman J. te Siddeburen Predikant Classis van Appingedam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van
enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Begeman J. te Siddeburen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur
der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Begeman J. te Siddeburen, 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)
Begeman L. G. W. een handgeschreven brief met zijn handtekening---- Habbema J. een handgeschreven brief met zijn
handtekening ook met een originele rekening van zijn bedrijf J. Habbema Bzn. Onderwerp ; request betreft een niet
betaalde rekening door Begeman L. G. W. jaar 18421 (4)
Begeman S. A. H. te Norch 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)
Begeman S. H. A. te Norch 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)
Begeman S. H. A. te Norch President van het Provinciaal Kerkbestuur van Drente en Predikant Classis van Assen 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)
Begeman S. H. A. te Norch 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)
Begeman S. H. A. te Norch 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)
Begeman S. H. A. te Norch, 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
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Begeman S. H. A. te Norch, 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
Begeman S. H. A. voor Drente, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van President van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6) dossier
(11)
Begeman---- Scheltinga Joh. Koopman van beroep er zijn inlichtingen over hem gevraagd wonende te Wolvega en eigenaar
van het huis hetwelk thans door de heer Begeman als huurder wordt bewoond het betreft het verlaten van het huis door de
huurder wegens vertrek, dat is aan de Maire gemeld door Scheltinga maar de Maire heeft geantwoord dat hij geen gebruik
meer wilde maken van het huis enz. en wat betreft de woning van de heer Jong de P. O. dat deze minder geschikt is voor
enz. jaar 1841 (13)
Begemann F. A. te Midwolde, 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)
Begemann F. A. te Midwolde, 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)
Begemann J. te Siddeburen, 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
Begemann J. te Siddeburen, 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)
Begemann S. H. A. Predikant te Norch, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Drente 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)
Begemann S. H. A. President van het Provinciale Kerkbestuur van Drenthe, 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
Begemann S. H. A. te Drente lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de
Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Begemann S. H. A. te Norch Praeses 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)
Begemann S. H. A. te Norch 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)
Begemann S. H. A. te Norch, 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
Begemann S. H. A. te Norch, 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
Begemann S. H. A. te Norch, 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)
Begemann S. H. A. te Norch, 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)
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Begemann S. H. A. 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)
Beggendorp Andries 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)
Begsma Sybren J., 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)
Behm te Wentholt Pieter te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4))
Behm ten Wentholt Pieter 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)
Behm ten Wentholt Pieter hij wordt door zijn vader Wentholt L. R. (ondertekend deze brief) de Minister gequalificeerd tot
de mede ondertekening der Recepissen voor den oorlog belasting van den jare 1815 enz. jaar 1816 (1)
Behm ten Wentholt Pieter ten Behm----, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met
zijn functie in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken
tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Behm ten, zie daarvoor bij Wentholt te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Behm---- Wentholt Pieter Ten Behm hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel.
Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., ook zijn handtekening staat op dit
document Jaar 1841 (6)
Behm Wentholt Pieter ter 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)
Behm Wentholt Pieter, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar
1818 (4)
Behm Wentholt ten Pieter, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Heerenveen
jaar 1816 (5)
Behm Wentholt ten Pieter, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Behnken Marten * ca. 1798 wonende te Bilohe in Hannover Onderwerp; er is een onbekende persoon overleden
waarschijnlijk is hij dat, verder een dossier onder Almenum gevonden een lijk van een onbekend persoon in mansklederen
naar alle schijn door een ongeluk verdronken bij welk lijk zijn gevonden de papieren alsmede geld (er is in het dossier
aanwezig een lijst van zijn bezittingen, een Paffrr Schein no. 27 en een andere no. 32 een Legitimations Schein met daarop
zijn persoonsbeschrijving, een brief en nog een briefje jaar 1841 (10)
Behr de J. J. A. te Luxemburg Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3)
totale lijst (22)
Behr E. Kapitein op het schip de Maria, jaar 1840
Behrens Christoffel Heinrich Geb. Straalsund (De), laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Flankeur Overleden te Fort de
Kock 1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de
Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2) totale lijst overledenen (7)
Behrns J. F. V. ---- Harlingen Sneker Stoomboot Mij., stukken betrefende het verzoek van de directie der Harlingen Sneeker
Stoomboot Maatschappij, om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Harlingen en Leeuwarden ook aanwezig
reglement en tarieflijst voor eene Schroefstoomboot-dienst tot het vervoeren van personen en goederen enz. gedrukt door
Behrns J. F. V. te Harlingen jaar jaar 1869 (22) dossier (28)
Bei van der Douwe R., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe
Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag
dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)
Beiboer A. L. de weduwe te Augsbuurt, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Beiboer Auke Luitjes onder Kollum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen betreffende de
verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)
Beiboer H. L. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Beiboer J. L. de weduwe, te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Beiboer L. L., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt
strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald
moet worden, Jaar 1814 (3)
Beiboer Luitjen Lulofs onder Augusbuurt staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen
betreffende de verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3)
(dossier 5)
Beidschat Sytze hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60 wegens schadevergoeding van een paard ten dienste
van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Beidschat Cornelis 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
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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)
Beidschat J. de weduwe, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen
van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld
op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de
kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale
dossier/lijst (31)
Beidschat 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)
Beidschat 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)
Beidschat 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)
Beidschat 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)
Beidschat S. 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)
Beidschat S. 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)
Beidschat S. 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)
Beidschat S. 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)
Beidstra O. W. Gaasterland heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een
door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein
Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal
paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten
herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Beij van der Fokke Siemons, Arbeider te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van
Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente
Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in
opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier
(11)
Beij van der Klaas, 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)
Beij van der Oebele S. , Koopman te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (2 )jaar 1824
Beijaard Douwe, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Beijaard Hendrikus Theodorus, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar
1876 (2)
Beijaard Hendrikus Theodorus, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Beijaard Hendrikus, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1868 (2)
Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1868 (2)
Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1870 (2)
Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1870 (2)
Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1871 (2)
Beijaard Tjipke Tjeerd 47 Burum 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
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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)
Beijaard Wouter---- Houwing Wessel Herman ontvanger der registratie Contractant ter eene zijde en Beijaard Wouter
Machinist op de motorboot Ameland vast en wal, Jongsma Klaas Kapitein op gemelde boot, Molenaar Douwe Machinist op
gemelde boot, Bosman Wybe, Schilder en Brink van den Johannes, Schoenmaker tezamen uitmakende het bestuur van den
IJsvereniging “ Met Frisschen Moed” te Nes op Ameland Contractant ter andere zijde onderwerp; Een vergunning voor de
aanleg van een ijsbaan in de duinen op Ameland, met een kaart van Ameland waarin getekend de IJsbaan en een geen
bezwaar verklaring en de toestemming enz. enz. Jaar 1913 (15)
Beijber L. L., ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt
strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald
moet worden, Jaar 1814 (3)
Beijboer Jan Luitjens, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd
Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot
den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Beijer ….?---- 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)
Beijer E. Directeur der Drentsche Stoombootmaatschappij te Meppel in een handgeschreven en door hem ondertekende
brief ( 2 stuks waarvan 1 met een gedrukt briefhoofd) verzoekt hij om te mogen varen met de Motorboot de No. 1, 3, 8, 6
en 9 door de Provinciale wateren van Friesland omdat de Drentsche Hoofdvaart is afgesloten enz. jaar 1916 (5)
Beijer J. C. ---- Visser Antje Annes weduwe van Poppes Poppe Jans, Koopman te Lemmer wonende schrijft en
ondertekend een brief aan de Prefect van Leeuwarden ook voor haar minderjarige kinderen dat zij van Lemsterland ten 1e
een somma van vijftien honderd carole guldens als reste van enz. enz. 2e een somma van eenduizend caroli guldens de 1e
sedert 1811 en de 2e sedert 1809 enz. ook geen interest enz. ( ook aanwezig 2 maal een notariële akte van het tegoed
gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz. zij schakeld de Provinciale deurwaarder Vries de Egb. in , er worden ook
in genoemd Witteveen Cornelis Ontvanger Generaal en Schaper Lykle Jans te Oudemirdum, Beijer J. C. ondertekend een
document van de Deurwaarder enz. jaar 1817 (13)
Beijer J. C.---- deel 1Ankringa Jan Dirks Dirkse benoemd tot Griffier Vredegerecht van het Canton Lemmer i.p.v. Beijer J.
C. jaar 1815(5)
Beijer J. C.---- deel 2 Ankringa Jan Dirks Dirkse benoemd tot Griffier Vredegerecht te Lemmer i.p.v. Beijer J. C. jaar 1815
(5)
Beijer J. C.---- Sleeswijk Fetje weduwe van Sleeswijk Cornelis wonende te Lemmer schrijft en ondertekend een brief aan
de Prefect van het Departement Vriesland dat zij in de maand November 1810 aan de toenmalige Baljuw van Lemsterland,
er is aan hem voorgeschoten een bedrag van fl. 1000.= maar aangezien zij geen betaling heeft ontvangen enz. stuurt zij een
Deurwaarde, deze Provinciale Deurwaarder Vries de Egb. die de gemeente Lemmer een dwangbevel overhandigd maar de
Maire vind dat zij enz. enz. ( ook aanwezig een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz
jaar 1817 (9)
Beijer S. C. hij heeft zijn post als Griffier van het Vredegeregt van het Canton Lemmer nedergelegd en zig reeds in den
begin van den vorige maand naar zijn nieuwe post bij de Artillerieschool te Delft heeft begeven enz. de 2e plaatsvervanger
de heer Hettinga van Tjitte neemt zijn functie waar enz. jaar 1815 (1)
Beijer ten Berge ….? Officier belast met de directie der werving te Leeuwarden zich op vrijdag avond den 5e dezer een
weinig voor zeeven uren met een pistool heeft doodgeschoten enz. enz. hij is nog gezien door de werklieden bij de molen
van den huisman Schaafsma Jurre enz. jaar 1814 (1)
Beijer Tengbergen de G. A. 1e Luit. belast met de algemeene werving enz. een stuk over de werving van militairen enz. jaar
1814 (3)
Beijer Tengbergen de G. A. 1e Luitenant belast met de algemene werving in Vriesland schrijft en ondertekend een
document aan de Gouverneur van Vriesland dat door de Burgemeester Goslings O. (Oege) enz. alsmede en brief voor den
Sergeant Goeij de W?. G op werving te Dokkum enz. jaar 1814 (5)
Beijer Tengbergen de G. A. den 1e Luitenant belast me de directe werving in Vriesland schrijft en ondertekend een brief dat
in een lijst (bijgevoegd) met manschappen uit den Franschen dienst komende enz. jaar 1814 (3)
Beijerinck F. te Arnhem Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale
lijst (22)
Beijerinck M. Ingenieur , onderwerp het splitsen van vertrekken, een onderzoek wat hij moet doen in opdracht van de
Hoofdingenieur van waterstaat van Friesland jaar 1841 (2)
Beijerinck M. G. te Nijmegen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3)
totale lijst (22)
Beijerinck M. Ing. Betreft zijn verblijfskosten jaar 1841 (1)
Beijerinck M. Ingenieur, het onderwerp is; een Proefheijing tot fundering der brug over de Engelumervaart in den weg van
Leeuwarden naar Harlingen enz. jaar 1841 (4)
Beijerinck M. Rijks Ingenieur, een lager profiel dan het bestek voorschrijft, met een begroting van kosten, jaar 1841 (8)

Beijerinck M. van beroep Rijks Ingenieur het betreft een betaling van f. 568-75 enz. jaar 1841 (3)
Beijerinck Rijks Ingenieur Onderwerp de achterstallige betaling aan de opzichter Sluis van der D. bij de bouw van de
gevangenis te Sneek en wiens echtgenote tengevolge haar bevalling aldaar en dus in een vreemde plaats overleden is enz.
enz. jaar 1841 (2)
Beijerink M. Rijks Ingenieur van de waterstaat hij doet verslag van lekkage in het huis van tuchtiging enz. jaar 1841 (2)
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Beijerink M. Rijks Ingenieur verzoekt uitbreiding van opzichters voor de toezicht bij de bouw van bruggen in de weg
Leeuwarden Harlingen enz. en stelt voor Meer van der Tjeerd te Leeuwarden reeds eerder opzichter bij de architect Rollema
en Andringa van Klaas S. aan de Lemmer, enz. enz jaar 1841 (3)
Beijert H. G. 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 Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Beijert Tieke Henkes 123 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van
hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden
en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te Groningen om
afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
Beijl B. Z. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen
informatie, jaar 1841 (3) ( dossier 9)
Beijl G. 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)
Beijl Grietje Handgeschreven brief van de Logementhoudster te Joure Grietje Beijl weduwe Lambertus Zeveryn, jaar 1840
Beijl 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)
Beijl Z. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie,
jaar 1841 (3) ( dossier 9)
Beijlhout Antoon, Sneek, 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)
Beijma E. M. (Eduard Marius) van, Grietman te Franeker, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Beijma E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen
de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van
Friesland 46)
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)
Beijma ….?---- Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e district ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Donia Jelle Jochems benoemd is tot 2e Luitenant maar dat die tot
deze post niet bevoegd rekende omdat hij Huisknegt bij de Heer Beijma is enz. jaar 1816 (1)
Beijma Berend Ruurd 520Heerenvee 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)
Beijma Coerty Lambertus van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van
Leeuwarden met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Beijma Eduard Marius van Grietman van Franekeradeek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Beijma Eduard Marius van, Grietman van Franekeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)
Beijma Haaije Sjerks 22 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)
Beijma J. M. ---- Dronrijp, Gasthuis Vredenhof , Beijma J. M. een handgeschreven brief met zijn handtekening,
administrateur verzoekt vergunning voor een uitweg te maken naar de straatweg kadastraal bekend onder enz. enz. met een
tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)
Beijma J. M?. 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)
Beijma Julius Mathijs van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van
Leeuwarden met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
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Beijma Petrus Joannes van beroep Vrederegter kanton Rauwerd en Gosliga Pieter Johannes wonende te Beers als
testamantaire executeurs van de nalatenschap van Jans Tjetsche weduwe van Tuininga Klaas Wijbes den 4 april te Jorwerd
overleden zij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4)
Beijma thoe Kingma---- Alma S. A. (Samuel A.) Schout van Tzum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Bekker B. (Bernardus) Predikant te Peins en Zweins zijn request waartegen bedenkingen zijn en daarover een
door Beijma thoe Kingma en Swart de J. ondertekende brief enz. jaar 1815 (6)
Beijma thoe Kingma C. L.---- Bekker B. Dos. Te Peins het betreft een request en verdere stukken die door de Schout van
Tzum in een door hem ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijnde het lange achterblijven
van deze stukken enz. ook een ondertekend d brief van de heeren Beijma en de J. de Swart aan de Schout van de gemeente
Tzum betreffende dat zij het merendeel van de Grond eigendom in Peins en Zweins bezittende en dat de Ds. Bekker in het
op zijn wijze van dat stuk niet zeer nauwkeurig is geweest enz. jaar 1815 (6)
Beijma thoe Kingma C. L. en Willems Willem beide directeur van de Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te
Joure met diverse diensten zoals tussen Sneek over Oude Horne, Irnsum, Grouw en Bergum naar Strobos, ook o.a. een
dienst Joure tussen Sneek enz. en de Lemmer enz tussen Sneek over Oudeschouw, Irnsum, Grouw en Bergum naar
Stroobosch enz. verder komen voor Camstra T. A. W. Baronnesse Thoe Schwartzenberg de weduwe van Andringa van
Kempenaer de R. L. jaar 1840-1843 (62)
Beijma thoe Kingma C. L., (Coert Lambertus) zijn benoeming als burgemeester van Lemsterland, zijn eedsaflegging jaar
1879 (3)
Beijma thoe Kingma Coert Lambertus Directeur ----Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse
diensten zoals Harlingen – Leeuwarden naar Sneek, Leeuwarden – Groningen naar Delfzijl, Delfzijl – Embden naar
Leer.(44)
Beijma thoe Kingma Coert Lambertus---- Vriese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure dienst van Heerenveen –
Sneek op Lemmer jaar 1842 (17)
Beijma thoe Kingma Mr. Sijbrand Willem Hensdrik Adriaan hij is bij Koninklijk Besluit benoemd als 2e Luitenant bij de
Dienstdoende Schutterij te Leeuwarden en heden in handen van den Burgemeester den eed hebben afgelegd enz. jaar 1840
(3)
Beijma thoe Kingma Sijbrand Willem Hendrik Adriaan , 2e Luitenant in de voormalige Mobiele Vriesche Schutterij wordt
benoemd en aangesteld bij de Schutterij als 2e Luitenant enz. jaar 1840 (6)
Beijma thoe Kingma Sijbrand Willem Hendrik Adriaan van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren
van het Gerechtshof van Leeuwarden met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Beijma thoe Kingma te Franekeradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij
de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de
voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de
Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)
document (9)
Beijma Thoe Kingma van C. L.---- Vlissingen van Paul en Dudok van Heel te Amsterdam: Onderwerp de constructie des
Stoomketels en er al enige vertraging is brief is ondertekend door Beijma Thoe Kingma van C. L. en Willems W. enz. jaar
1841 (5)
Beijma thoe Kingma van J. M. lid van de Commissie van Landbouw te Leeuwarden Onderwerp. De contributie aan de Mij.
Van Weldadigheid jaar 1822 (1)
Beijma thoe Kingma van J. M----Workum, benoeming van de leden van de raad , Schols J., Kannegieter J. , Hoekema S. J.,
van Beijma thoe Kingma J. M., Lamoraal Sluijterman A.E., Kingma R. J., Troste C., Koelman J. Bergh van den H.,
Bronger K. E. en als burgemeester Schols J. (Jurjen) en wethouders Kannegieter J. en Hoekema S. J. …Wij Willem bij de
gratie gods Koning der Nederlanden enz. (10) jaar 1824
Beijma thoe Kingma van Julius Mathijs wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen
Binnensdijks bestaat uit enz. jaar 1841 (6)
Beijma v. ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Beijma v. ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Beijma v. C. L. Advocaat Fiscaal en Roode de A. Equipagemeester dat hem door de municpaliteit de vrijheid gegeven is
om enz. in ’t Bolwerk agter s’Lands Werf betreft een extract uit het resolutieboek van 7 december 1795 van de stad
Harlingen is aanwezig enz. jaar 1816 (5)
Beijma v. H. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad Workum
met bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling van het achterstallige
tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1)
Beijma van Coert Lambertus wordt vermeld als Ontvanger Generaal van het Dijkbestuur in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen
Buitendijks bestaat uit enz. jaar 1841 (6)
Beijma van te Workum J. M. een handgeschreven brief met zijn handtekening en Reclamatieen over de aanslag in de grond
en personele belasting jaar 1824 (5)
Beijma van C. L. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg
en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met
vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Beijma van C. L. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Beijma van C. L. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
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en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Beijma van Coert Lambertus Kantonregter te Berlicum hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan
Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden
en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun
Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (8)
Beijma van Coert Lambertus 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)
Beijma van Coert Lambertus te Menaldumadeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij
WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz.,
enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als
Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie
enz. jaar 1841 (4) document (9)
Beijma van E. M---- Heemstra v C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het nevens ingediende request (aanwezig) van Donia Jelle
Jochems Boerenknegt om ontslag als 2e Luitenant bij Beijma van E. M. verzoekt omdat hij eerste knecht is bij voornoemde
op de Boerderij verder een door Heemstra v C. S ondertekend document Dubbeltal van geschikte personen voor de functie
van 2e luitenant enz, waarin genoemd Bakker Sijbren Louws te Lollum en Tijmstra Sjoers Reinders te Arum enz. jaar 1816
(4)
Beijma van Egidius Daniel 28 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de
Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Beijma van Egidius Daniel 28 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de
Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Beijma van J. M. (Julius Matthijs) Jonkheer, Mr. zijn benoeming en beediging tot Burgemeester van Leeuwarden jaar 1918
(4)
Beijma van J. M. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad voor het 6e Bataillon Landstorm in het Arrondissement
Sneek met vermelding van zijn Rang en de Compagnie waar hij verblijft enz. jaar 1814 (2)
Beijma van J. M. tot Commies Ontvanger te Workum is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij
Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4)
Beijma van Julius Matthijs 26 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de
Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Beijma van Julius Matthijs 26 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de
Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Beijma van Julius Matthijs 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)
Beijma van Julius Matthijs hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der
Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland
gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)
Beijma van Julius Matthijs hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer
de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de
Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal
met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (8)
Beijma van Julius Matthijs 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)
Beijma van Julius Matthijs te Hindelopen, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Sneek van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Beijma van Julius Matthijs te Workum 37 jaar solliciteerd---- Tuinhout Wybo , Vrederechter te Hindelopen en overleden
30 Juli 1819 en ter vervulling van zijn enz. enz. een lijst met Candidaten/sollicitanten voor zijn functie. jaar 1819 (4)
Beijma van Julius Matthijs---- Tuinhout Wybe, wegens zijn overlijden is zijn functie als Vrederegter in het Canton
Hindelopen vacant geworden en er worden voorgedragen Beijma van Julius Matthijs oud 37 jaar. Ontvanger van diverse
middelen, Kingma R. J. (Robijn Jans) Burgemeester van de Stad Workum en Albarda Cornelis oud bijna 24 jaar Griffier
bij het Vredegeregt in het Canton Hindelopen Jaar 1819 (2)
Beijma van Julius Matthijs wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en
zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Beijma van Julius Matthijs wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 17 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5)
dossier (15) jaar 1824
Beijma van P. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Beijma van Petrus Johannes Lid der Staten te Weidum staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods
Koning de Nederlanden enz. betrefende de benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7)
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Beijma van Petrus Johannes vrederegter in het kanton Rauwerd en Gosliga Pier Johannes wonende te Beers verzoeken om
vrijstelling enz. betreffende de nalatenschap van Jans Tjitske weduwe van Tuininga Klaas Wijbes wegens het recht op
successie enz. jaar 1825 (2)
Beijma van Petrus Johannes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en
zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Beijma van Petrus Johannes wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 17 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5)
dossier (15) jaar 1824
Beijnaard Hendrikus Theodorus, 1e Regiment Infanterie 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 1878 (2)
Beijsterveld Pieter 320 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd
Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Beijtel Gerrit---- Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat binnen dezae stad is overleden de Gepensioneerde Sergeant Beijtel Gerrit op
de 25e dezer enz. jaar 1817 (1)
Beijtsma Dirk Pieter staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor
den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

Beijum van Julius Matthijs hij is benoemd tot Vrederechter in het Canton Hindelopen Arr. Sneek enz. jaar 1819 (2)
Beilanus D. te Paesens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Beilanus D. te Paesens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Beilanus T. C. K. (Theodorus Coenraad Kock) ---- Koek Beilanus van Assen thans kandidaat bij het provinciaal
kerkbestuur van Groningen en hulppredikant te Paesens Beilanus T. C. K. (Theodorus Coenraad Kock) is benoemd als
Predikant der Hervormde Gemeente van Hollum en Ballum op Ameland enz. jaar 1841 (5)
Beilanus T. C. K. (Theodorus Coenraad Kock) de Ds. 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)
Beilanus T. C. K. (Theodorus Coenraad Kock) Ds. , 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)
Beilanus T. C. K. (Theodorus Coenraad Kock) Predikant te Paesen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de
Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk
enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte
enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij
1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Beilanus T. C. K. (Theodorus Coenraad Kock) Predikant te Paessens hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement
jaar 1819 (1)
Beilanus T. C. K. (Theodorus Coenraad Kock) te Paesens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer
van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei
1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz.
jaar 1840 (9)
Beilanus T. C. K. (Theodorus Coenraad Kock) te Paesens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer
van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei
1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz.
jaar 1840 (9)
Beilanus te Paesens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (5) Gehele provincie (122)
Beilen---- Alma H. W. Een lijst met ontvangen gelden van al de Gemeenten en Steden in Friesland ten behoeve van het
afgebrande dorp Beilen Prov. Drente enz. jaar 1820 (3)
Beilsma Rienk Jans, Komt voor op de lijst/dossier; Staat der landerijen zoals deze geboekt zijn en en op de staat van
veranderingen overgeschreven zijn enz. enz. jaar 1824 (7)
Beima E. M. Onderwerp: een zeker jongeling (E. M. Beima) uit den Boerenstand woonachtig in het dorp Oostermeer had
zulks al enige tijd bij mij bekend gemaakt als iemand van alleruitersten aanleg voor reken en wiskunde en die daarbij een
onvermoeide vlijt tot beoefening van wetenschappers enz. hij gaf aan dat hij samen met een zekere Weenink H. W. gelukt
was op den 2e februari 1825 het Perpetuum Mobile uit te vinden (is tot nu toe in het jaar 2009 nog niet uitgevonden) enz.
jaar 1825 (5)
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Beima H. E., 7 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, en debet
openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50
namen ook een kolom met ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Beima H. E., 7 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, en debet
openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50
namen ook een kolom met ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Beima Haije Tjerks---- Kingma H. S. L. Schout van de Gemeente Makkum schrijft een brief aan de Gouverneur van
Vriesland waar zijn naam onder staat dat Beima Haije Tjerks vallende in de Nationala Militie was hij op dat moment van
de loting bij de Marine op het Fregat de van der Werf enz. jaar 1815 (1)
Beima Haje Tjerk, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte
inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) zichzelf Luitenant
Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in
de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema
Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te
vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig
in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz.
enz Jaar 1814 (7)
Beima Haye 22 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)
Beima Haye Tjerks te Achlum bij hen zijn de natuurlijke kinderpokken ontstaan jaar 1841 (1)
Beima IJnte, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Beima M. E. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van
de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Beima Marten Eltes Rogge en Tarwe Broodbakker en Herbergier, Tapper en Stalhouder, Beschuitbakker en Vleeshouwer te
Oostermeer met o.a. een handgeschreven brief met de handtekening hem. Betreft reclame patentrecht, jaar 1841 (12)
Beima Marten Eltes te Oosterzee 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)
Beima R. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Heerenveen wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen
enz. jaar 1840 (4)
Beima Rein Ruurds arbeider in Terband, Dossier over gevangenisstraf van 14 dagen , maar hij is nog steeds voortvluchtig,
maar nu gesignaleerd als baanveger in de nabijheid van de nieuwe brug enz. Jaar 1841 (18)
Beima Ruurd Teijs te Opsterland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door
huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier
met alle gemeenten van Friesland (86)
Beima T. C. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken
en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Beima T. C. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken
en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Beima T. E. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van
de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Beima T. E. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van
de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Beima van C. K?. te Dronrijp 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)
Beima van Eduard Manier en Bouwma Wybren Gerrits zij zijn als Schatters over 1824 te Franeker gedesigneerd enz. jaar
1823 (1)
Beima van T. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Beimers G. Veldwachter te Bakhuizen Zijn ontslag aanvraag, jaar 1915 (3)
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Beimers G.,---- Asma Harmen, ., Beimers G., Rekers P. allen Veldwachters te Gaasterland, zij mogen als
nevenwerkzaamheden uitvoeren hetgen een vaste vergoeding mensen te helpen een kleine jachtakte aan te vragen, wordt
ook in genoemd Brandwaarborgmaatschappij te Woudsend enz. jaar 1914 (4)
Beimers Gerrit Jans, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij
zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde
kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Beimers Gerrit Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Beimers Gerrit Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1836 (5)
Beimers Jan Gerrits, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij
zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde
kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Beimers Jan Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Beimers Jan Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1836 (5)
Beimers Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Beimers van Age 844 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)
Beimijn Bauke Johannes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is
gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit
de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie,
Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)
Beinbern Johannes Henricus, Mineur Korps Mineurs en Sappeurs * 26-08-1811 Deventer , hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Beinbtema Alle te Dockum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Beinema Sytze Mintjes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Beinsma R. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en
verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Beintema L. Johannes† Extra Ordinaire Dijksgedeputeerde wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document
genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van
Kollumerland en Nieuwkruisland bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Beintema te Dokkum, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Beintema ….? de erven 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)
Beintema Albert Douwes----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele
Belasting de erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes,
Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema
Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen
zonder beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz.
jaar 1841 (5)
Beintema Alle te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Beintema Anne Wesels verzoekt vrijsteling van den dienst wegens Lichaamgebreken, maar Fockema E. Lieutenant Colonel
voor het 10e Bataillon Landstorm schrijft dat hij nog wel in saat is de dienst te doen enz. jaar 1815 (1)
Beintema Anne Wessels wonende te Dockum dat hij in gevolge de algemeene vaderlandsche maatregel in de termen
vallende van in de Landstorm te moeten dienen maar dat hij uit hoofde van zijn ongelukkige Phijsioque gesteldheid enz.
jaar 1815 (2)
Beintema Ate wordt op een kopie document als ondertekende vermeld met als onderwerp ter bekooming van eene
schadeloosstelling voor hun onderscheiden affaires veroorzaakt door hunne gepresteerde werkzaamheden bij de Hertaxatie
der gebouwen voor de Personele en Mobilaire Belastingen in 1819 gedaan voor deszelfs schrijfbehoeften en verteeringen
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enz. en dat het niet zijn intentie kan geweest zijn om zodanig iets van onbezoldigd wordende persoon ook een begeleidende
brief ondertekend door de Burgemeester van Dockum Weide van der W. R. (Willem Roelof) en Slooten van A. enz. jaar
1821 (4)
Beintema D. 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)
Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele Belasting de erven Beintema Jan Douwes,
Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes, Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert
Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes,
Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen zonder beroep en wonende te Westergeest
kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz. jaar 1841 (5)
Beintema D. J. te Westergeest, 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)
Beintema en Koopmans Rijwielhandelaren te Leeuwarden gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend om met
zijn motorboot “Hilda” enz. enz. (vergunning Rose) Jaar 1908 (1)
Beintema Hendrik, 101 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)
Beintema J, W. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage
zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Beintema J. M---- With J. M. (Jan Minnema)de,. Schout van de Gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat hij een brief van de Schout Beintema J. M. (Johannes Meinerts) (die deze brief ondertekend)
van de Gemeente Oudwoude heeft ontvangen betreffende de Militaire Leverancien in den jare 1813 en in het begin van
1814 en van de Provisionele Schout Wijnsma E. E. van de Gemeente Burum (die deze brief ondertekend) betreffende de
zelfde leveranties enz. jaar 1815 (5)
Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van de Gemeente Oudwoude ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Paarden ten behoeve van nhet Russisch Leger te Groningen
geleverd enz. jaar 1815 (2)
Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van de Gemeente Oudwoude draagt voor in een door hem ondertekende brief
aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Klaver Tjerk Jans Lid van de Raad dezer Gemeente als waarnemer
bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Plantenga Johannes die deze post bij de Maire heeft
waargenomen enz. jaar 1814 (2)
Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van de Gemeente Oudwoude draagt voor in een door hem ondertekende brief
aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Klaver T. J.(Tjerk Jans) Lid van de Raad dezer Gemeente als
waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Plantenga Johannes die deze post bij de Maire
heeft waargenomen enz. jaar 1814 (2)
Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van Oudwoude schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur met als
onderwerp hert leveren van paarden en de betaling daarvan enz. jaar 1814 (1)
Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van Oudwoude verzoekt betaling aan de Gouveneur van Vriesland voor de
levering van paarden aan de Russische Artillerie enz. jaar 1814 (1)
Beintema J. M. (Johannes Meinerts)als gevolge dat hij is ontslagen van de post als adjudant Maire der Gemeente Oudwoude
en benoemd tot Schout dier gemeente maar wegens de afstand een dat hij daar niet altijd op tijd kan zijn ook vanwege het
hoge water en ook dat hij reeds 68 jaren oud is en dat deze post voor hem zeer ongenaam zal worden enz. jaar 1814 (4)
Beintema J. M. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Beintema J. M. , 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)
Beintema J. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Beintema J. M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Beintema J. M. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de repartite omgeslagen
over de Gereformeerde Ingezetenen van Kollumerzwaag voor het tractement van de Predikant enz. jaar jaar 1814 (1)
Beintema J. M. te Westergeest 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)
Beintema J. W. ---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de kerkenraad der Hervormden alhier voor het beroepen van een
Predikant i.p.v. de overleden Weide van der L. W. ondertekend door Botma T.? C., Adriani A., Beintema J. W., Fockema
E.?, Posthumus Frans N., Reitsma J. T., Harkema W. D., Cock Joh’s, Bonner P. J., Keuchenius J. A. enz. jaar 1816 (4)
Beintema J. W.---- Alberda ….? Controleur de Belastingen in de controle Dokkum heeft zig vervoegd ten huize van de
heer Beintema J. W. Schout van Dokkum en hem verzocht mee te gaan naar den heer Heemstra van ….? Afgaande
percepteur waar aanwezig was Plantinga Johannes aangesteld tot percepteur der belastingen in de Gemeente Oudwoude om
kas te opnemen enz. enz. met vermelding van de resultaten en door de drie genoemden ondertekend jaar 1814 (4)
Beintema J. W. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het
Reglement in en uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal,
Beestiaal, Wijn, Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)
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Beintema J. W.---- Masdorp J. L. volgens zijn mondelinge verklaring van de Expresse en opzichter Masdorp J. L. anders
geen mogelijkheid is de lading te bergen van het op schiermonikoog gestrande schip hoewel het schip niet komt uit een
besmette plaats en geladen is met Stokvis en Mos (een verfstof) verder wordt genoemd de Heelmeester Schultze ….? Oud
80 jaar, die een rapport moet opstellen als hij ontdekt dat eene ziekte bij de schipbreukelingen mocht openbaren ook
genoemd de 3 apothekers te Dokkum Beintema J. W., Cocq J. en Anderea H. J. en dat bij het lot één van de drie te
gelastenzich dadelijk naar Schiermonnikoog te begeven enz. jaar 1819 (3)
Beintema J. W. President van het gemeente Bestuur van Dokkum wegens gebruik van de Rechtkamer enz. , hij komt voor
op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank
3e District in Friesland enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz. jaar 1815 (3) dossier
(20)
Beintema Jan Douwes---- Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele Belasting de
erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes, Beintema
Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema Rienk
Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen zonder
beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz. jaar
1841 (5)
Beintema Jan W. lid van het Gemeentebestuur der Stad Dockum, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document;
Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel, Dokkum,
Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel,
Vlieland, Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten
van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de
Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)
Beintema Jan Wessels, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum
maken bij deze aan de Ingezetenen bekand dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz.
zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan
Pieter), Assen van H. (Hotse) en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl
Harm, Vries de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans
Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)
Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting
op de Personele Belasting de erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema
Johannes Douwes, Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne
Douwes, Beintema Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en
de laatste 7 allen zonder beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs
van overlijden enz. jaar 1841 (5)
Beintema Jeltje Douwes----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele
Belasting de erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes,
Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema
Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen
zonder beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz.
jaar 1841 (5)
Beintema Johannes Douwes----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele
Belasting de erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes,
Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema
Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen
zonder beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz.
jaar 1841 (5)
Beintema Johannes---- Wierenga Sjolle Rinzes is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de
Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg
onder Engwierum in de Gemeente Oostdongeradeel, met als borg Beintema Johannes en Wierenga Rinze Sjolles allen te
Engwierum ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder
het document enz. jaar 1865 (6)
Beintema Kornelis----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele Belasting de
erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes, Beintema
Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema Rienk
Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen zonder
beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz. jaar
1841 (5)
Beintema Lijsbert Douwes----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele
Belasting de erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes,
Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema
Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen
zonder beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz.
jaar 1841 (5)
Beintema Meindert Douwes----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele
Belasting de erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes,
Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema
Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen
zonder beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz.
jaar 1841 (5)
Beintema Meindert, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
Dantumawoude ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten
van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot
vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2)
dossier (17)
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Beintema Menne Douwes----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele
Belasting de erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes,
Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema
Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen
zonder beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz.
jaar 1841 (5)
Beintema Pieter 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Beintema Pieter Ates 432 Hantum 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)
Beintema Rienk Douwes----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele
Belasting de erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes,
Beintema Meindert Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema
Rienk Douwes, Beintema Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen
zonder beroep en wonende te Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz.
jaar 1841 (5)
Beintema Wessel Alles, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken,
Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Beints F. Schipper op het schip derr Hoffnung, jaar 1837
Beints F. Schipper op het scip die Hoffnung, jaar 1837
Beisau J. te Iperen, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,
houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek
en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Beisma Henry Captain in denst van zijne majesteit de Koning van Groot Brittanien hij schrijft en ondertekend een brief aan
deGouverneur dat gezien hij tijdelijk in het dorp Hallum met verlof is wil hij geen belasting betalen enz. aar 1816 (1)
Beisma J. (Busma?) te Lekkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Beista H. M. de weduwe staat vermeld op het document samen met 37 inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de de
schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en
daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Beista H. S. 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)
Beista Sjoerd M. en Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te kennen in een door beide
ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas Jacobs in
huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W. enz.
jaar 1814 (6)
Beista Sjoerd M. en Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te kennen in een door beide
ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas Jacobs in
huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W. enz.
jaar 1814 (6)
Beistra A. R. , van beroep Meester Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder beroep wonende te
Aalzum en het betreft een request van beide die ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar Gorter Gerben Cornelis,
Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2)
Beistra Albert Ritskes van beroep Mr. Bakker te Betterwird geeft te kenen dat hij sinds 12 Mei 1814 daar woonachtig is
geweest Onderwerp: dat hij belasting moet betalen over het hele jaar en dat enz., een andere brief ondertekend door de
schout en gemeenteraad van Holwert dat hij thans onder Aalzum woont en dat de klachten van hem billik zijn enz. zijn
jaar 1815 (3)
Beistra Albertus, 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)
Beistra Klara, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Beit J. M. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Beits Pieter Jacobs te Meppel, jaar 1838
Beitschat Hendrik S J. Stukken betreffende een verzek van H. F. Beitschat te Harlingen oom een vergunning voor eene
stoombootdienst tusschen Harlingen en Leeuwarden ook aanwezig reglementen en tarieflijst jaar 1868 (57)
Beitschat Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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Beitsma Abe---- Jongboed Cornelis, Beurtschipper te Sneek Procesverbaal op de wet gedistilleerd door de commiessen
Grevenstuk Gerrit Jan en Melis Jan wegwns het vervoeren van 73 kan zoete en 10 kan bittere likeur, ook een
handgeschreven brief met zijn handtekening ondertekend als K. A. Jongbloed ook wordt genoemd zijn knecht Beitsma
Abe, ook een brief van de Drankenhandelaar Deventer van H. A. & Co. te Zwolle met zijn handtekening dat de likeur
bestemd is voor Siersma D. te Dockum begeleid door enz. jaar 1841 (26)
Beitsma C. te Dokkum 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)
Beitsma Gerrit Ates, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz.
enz. jaar 1815 (5)
Beitsma Keimpe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Beitsma T.---- Hazelhof B. is in het kohier der Waterstaat wegens zijn huis letter F. no. 201 te Leeuwarden aangeslagen ter
summa van enz. maar het huis heeft hij verkocht aan Schiere Gerlof Jans en is voornoemde gesommeerd en gerenoveerd
doch vruchteloos en waarop ik (de Ontvanger der belastingen Roorda E.) arrest op op de goederen laten doen en vergezeld
door Beitsma T. en Bavius H. O. een Dwangbevel enz. ook vermeld de goederen waarop beslag is gelegd, alle genoemden
onderteken het dwangbevel enz. jaar 1821 (4)
Beitsma Tomas en Knoop Jan Jans zij worden getransporteerd na Leeuwarden en van Wolvega naar Heerenveen en daar
overgenomen op 28 Maart 1814 , wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij
schout van de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt
expressen als andere kleinigheden jaar 1815 (3) dossier (23)
Beizeit Hendrikus Jacobus, 473 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)
Beizeit J. T. uit een huis bij de Put,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.
Bek Heronymus, 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)
Bek Jacob Leendert * te Rotterdam staat vermeld op de Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en
plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van
Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in
opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar
1841 (6)
Bekbergen Klaas, hij is een van de ondertekenaars namens de Guardeniers binnen de stad Leeuwarden die verzoeken geen
Marktgelden meer te behoeven te betalen met het antwoord van de Burgemeester enz. jaar 1815 (5)
Bekema A. W. te te IJlst wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der
Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid
zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Bekema Jentje Ruurds Geeft met eerbied te kennen enz. dat hij enz. enz een der mede ondertekenaars is van het request
enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening
Jaar 1821 (4)
Bekema O. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in
goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Bekema Sipke, 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)
Beker Willem---- Hij is ingezetene van het dorp Oudega gecombineerd met Kolderwolde Onderwerp: onderhoud pastorij
en kerk enz. jaar 1823 (3)
Bekhof Albert Lijkels 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)
Bekhof Albert Lijkels 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)
Bekhof Lykel Alberts staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden
van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen
1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Bekhof Lykel Alberts wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet
worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Bekhuis J. , verzoek vermindering belasting aanlag, beschrijvingsbiljet en een lijst van schatting van Mobilair (goederen) en
een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (17)
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Bekhuis….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement , Onderwerp: Stukken
betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van
schippers die tarieven te betalen dossier, jaar 1902 (32)
Bekiers?? A. te Vrouwenparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke
oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Bekius ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis van Dokkum Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Bekius Cornelis Douwes loteling lichting 1841 onderwerp; dat Bakker Reinder Lieuwes voor zijn broer heeft gediend als
milicien jaar 1841 (1)
Bekius D. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Bekius D. S. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op
de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en
tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Bekius D. S. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op
de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en
tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Bekius Doeke Joukes gevolmagtigde wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening
aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijk en Polder-bestuur van de Bildt Polders enz.,
jaar 1841 (6)
Bekius Doeke Joukes---- Kuur de Pieter Klazes, aan hem is overgedragen de Dijksvolmacht i.p.v. Bekuis (Bekius?) Doeke
Joukes jaar 1841 (1)
Bekius Eelco, 283 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)
Bekius Evert Alderts van beroep Landbouwer onder Vrouwen Parochie wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een
document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur
van het Nieuw Bildt enz., jaar 1841 (6)
Bekius Evert Allerts te Vrouwenparochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als
Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Bekius Evert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1866 (2)
Bekius F. (François) Dominee, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
Dantumawoude ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten
van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot
vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2)
dossier (17)
Bekius F. (François) te Damwoude = Dantumawoude, 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)
Bekius F. (François) te Dantumawoude Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid
van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Bekius F. (François) te Dantumawoude Predikant Classis van Dokkum wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Bekius F. (François) te Dantumawoude, 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
Bekius F. (François) te Dantumawoude, 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)
Bekius F. (François) te Dantumawoude, 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)
Bekius F. (François) wordt als ondertekenaar genoemd van een document als lid van het Classicaal Bestuur van Dokkum en
ook Adriani A. als Scriba enz. jaar 1821 (3)
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Bekius F. (François). te Dantumawoude, 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
Bekius F. J. Te Buitenpost Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder
als de ontvanger jaar 1841 (2)
Bekius F. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Mellema
Petrus Johannes van beroep Bezemmaker wonwende in no. 220 in de Blokhuijssteeg te Leeuwarden dat hij aangeslagen is
in de Belasting der Stedelijke Schutterij maar dat enz. jaar 1815 (1)
Bekius F. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Riel Gerlof
dat hij aangeslagen is in de Belasting der Stedelijke Schutterij maar dat enz. jaar 1815 (1)
Bekius F. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Hursker
Bernardus, Hollinga Petrus Sijmon en Schotanus Jan? alle wonende te Leeuwarden alle onderofficieren van de 1e. 2e en 3e
compagnie Nationale Garde gedient hebbende bij het Blookade Corps van de Vestin Delfzijl enz. het betreft hun soldij over
1814 verder genoemd de Luitenant Collonel Commandant der onlangs ontbonden enz. Beekkerk Haije enz. jaar 1815 (1)
Bekius F. te Damwoude = Dantumawoude, wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger
van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Bekius F. te Damwoude = Dantumawoude, 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)
Bekius F. te Damwoude = Dantumawoude, 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)
Bekius F. te Damwoude = Dantumawoude, 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)
Bekius F. te Damwoude = Dantumawoude, wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger
van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Bekius F. te Damwoude staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bekius F. te Dantumawoude 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)
Bekius F. te Dantumawoude, 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)
Bekius F. te Midlum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bekius J. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Bekius J. D. hij ondertekend als Zetter der Gemeente St. Anna Parochie een document betreffende een zeker Cavel lanbd
genaamd de Putcavel gelegen op de Bildt Polder en dat een landmeting enz. jaar 1821 (2)
Bekius J. 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)
Bekius J. H. , Lector aan ’s Rijks Atheneum te Franeker hij is benoemd in plaats van de Heer Heppener als Lid der
Provinciale Commissie van Onderwijs en Schoolopziener enz. ook genoemd de Heer Amersfoordt tijdelijk waarnemer enz.
jaar 1840 (2)
Bekius J. H. , Lector aan ’s Rijks Atheneum te Franeker hij is benoemd in plaats van de Heer Heppener als Lid der
Provinciale Commissie van Onderwijs en Schoolopziener enz. ook genoemd de Heer Amersfoordt tijdelijk waarnemer enz.
jaar 1840 (2)
Bekius J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Bekius Jouke D. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Bekius Jouke Douwes te St. Anna Parochie , Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822
in genoemde plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)
Bekius K. te Engelum, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een
uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Beetgum met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, jaar 1918 (11)
Bekius N. de weduwe wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der
Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden
gedurende de maand October met vermelding van wat zij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4)
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Bekius N. Lange Turf 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)
Bekius N. x Kouwenhoven Elisabeth---- Kouwenhoven Elisabeth weduwe Bekius N. het betreft een verzoek toet verlenging
van een jaar van verlof voor haar zoon Bekius Otto milicien van het jaar 1836 enz. jaar 1839 (5)
Bekius Nicolaas 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 1e
april 1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Bekius Nicolaas, 223 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)
Bekius Otto---- Kouwenhoven Elisabeth weduwe Bekius N. het betreft een verzoek toet verlenging van een jaar van verlof
voor haar zoon Bekius Otto milicien van het jaar 1836 enz. jaar 1839 (5)
Bekius Otto 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)
Bekius Otto staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der
ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden
uitgereikt enz. jaar 1841 (5)
Bekius Otto, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Bekius P. nr. 56 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)
Bekius Pieter Douwes te Almenum 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)
Bekius T. J. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Bekius T. te Midlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841
(6)
Bekius T. te Midlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841
(6)
Bekius Tjerk te Midlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841
(6)
Bekkema Sieberen, 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)
Bekkema U Veldwachter te. Harkema Opeinde Achtkarspelen, jaar 1920
Bekkema Uilke----Vos de Wobbe, Rijksveldwachter hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de
Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van
Friesland, wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen
verder in vooru zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der
Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen,
Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske,
jaar 1917 (8)
Bekker & Co. J. W. te Franeker uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten
in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bekker J. W. & Comp.te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd
en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Bekker J. W. & Comp.te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd
en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

8211

8280

988-3, 22
Bladzijde 1
26-09-1839
988-3, 22
Bladzijde 1
26-09-1839
526-1, 13
22-05-1840

8280

526-1, 15
22-05-1840

8211

988-3, 13
Bladzijde 1
26-09-1839
988-3, 13
Bladzijde 1
26-09-1839
949/34
20-09-1841
983/8
24-09-1839
983/8
24-09-1839
1079-8
31-10-1840

8211

8386
8211
8211
8308

8308

1087-7
03-11-1840

5988

512
28-06-1814
81
31-01-1814
17-03-1825
20-D
blz. 10

5983
6870

8375

708-5_37
20-07-1841

6021

232 en 244
14-04-1817
477
07-07-1818
859
26-11-1818
642
31-07-1815

6036
6040
6641

6633
6636

1416
14-11-1814
151
15-02-1815

9187

1475
05-10-1918

8285

615-21
19-06-1840
615-21
19-06-1840
02-03-1825
30-C

8285
6869

Bekker & Co. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Bekker & Co. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Bekker & Co. J. W. te Franeker als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Bekker & Co. J. W. te Franeker uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bekker & Co. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Bekker & Co. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Bekker & Modderman te Amsterdam, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur
van Sneek als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bekker ….? de weduwe het betreft haar request dat zij tracht thans voor hare drie kinderen het levensonderhoud te
verdienen door het venten met hoeden door eene fabrikant haar toevertrouwd enz. jaar 1839 (5)
Bekker ….? de weduwe het betreft haar request dat zij tracht thans voor hare drie kinderen het levensonderhoud te
verdienen door het venten met hoeden door eene fabrikant haar toevertrouwd enz. jaar 1839 (5)
Bekker A. A. Rundvet 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)
Bekker A. A. 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)
Bekker A. Aanbesteding voor 13.000 lb Vleesch voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs
waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Harings Sjouke Jaar1814 (4)
Bekker A. Aanbesteding voor het leveren van vlees aan het huis van Arrest te Leeuwarden zijn borg is Hazelhof E, met
hun beider handtekeningen, jaar 1814 (4)
Bekker A. de weduwe te Leeuwarden zij 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)
Bekker A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H.
(Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Bekker Arend---- Bottenga Jetse Offes en Bekker Aend beide Mr. Vleeschhouwers te Leeuwarden beide zijn levearncier
van Vleesch en Vet voor de gevangenis aldaar jaar 1817 (3)
Bekker Arend, Rundvlees en rundvet, Onderwerp: de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te
Leeuwarden, met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract, jaar 1818 (4))
Bekker Arend, aannemer van het rundvlees en rundvet voor de gevangenis te Leeuwarden en Wijsma H. aannemer van de
bewassing en baardscheren voor de gevangenis te Leeuwarden zij mogen blijven leveren aldaar jaar 1818 (2)
Bekker B. (Bernardus)---- Alma S. A. (Samuel A.) Schout van Tzum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Bekker B. (Bernardus) Predikant te Peins en Zweins zijn request waartegen bedenkingen zijn en
daarover een door Beijma thoe Kingma en Swart de J. ondertekende brief enz. jaar 1815 (6)
Bekker B. (Bernardus) Predikant te Peins en Zwijns in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder
staat dat hij op attest ontvangt eene toelage van twee honderd guldens boven op het Tractement enz. jaar 1814 (3)
Bekker B. Dos. Te Peins het betreft een request en verdere stukken die door de Schout van Tzum in een door hem
ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijnde het lange achterblijven van deze stukken enz.
ook een ondertekend d brief van de heeren Beijma en de J. de Swart aan de Schout van de gemeente Tzum betreffende dat
zij het merendeel van de Grond eigendom in Peins en Zweins bezittende en dat de Ds. Bekker in het op zijn wijze van dat
stuk niet zeer nauwkeurig is geweest enz. jaar 1815 (6)
Bekker Bauke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Bekker Bernardus het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in februari 1831 als dienstpligtig schutter
enz. en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd en 2 kinderen en behoeftig enz. jaar 1840 (4)
Bekker Bernardus het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in februari 1831 als dienstpligtig schutter
enz. en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd en 2 kinderen en behoeftig enz. jaar 1840 (4)
Bekker Christiaan dit jaar in de Gemeente Genemuiden dienstplichtig is voor de Militie, maar vertrokken is naar Kampen
om daat te loten enz. verder is er een akte van overlijden in Franschen dienst van zijn broer Bekker Henri aangevraagd door
de Gouveneur van Zuid Braband enz. jaar 1825 (1)
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Bekker Christiaan Geb. Mokkerstein (?), laatst gewoond hebbende te Mokkerstein. Flankeur Overleden te Padang (Id)
1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Bekker Christiaan, Onderwerp dat zijn doodattest doorgezonden is naar de betreffende gemeente Genemuiden jaar 1825 (2)
Bekker Co. te Franker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend
namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Bekker Cornelis. , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Bekker H. , Veldwachter te Hantum 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)
Bekker H. Bolsward Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel), jaar 1919
(4)
Bekker Hendrik 31 jaar geb. Hantum, een rijkstelegram waarin hij schrijft Handhaaf sollicitatie benoeming neem aan get.
Bekker, Onderwerp; zijn voordracht en benoeming tot Veldwachter in Kollumerland enz. enz. jaar 1920 (7) 6 in dossier
en 1 in dossier rood (9) totale dossier (10)
Bekker Hendrik, Onderwerp: zijn doodsattest 23 febr. 1813 Provincie Zuid Braband jaar 1825 (1)
Bekker Henri ---- Bekker Christiaan dit jaar in de Gemeente Genemuiden dienstplichtig is voor de Militie, maar vertrokken
is naar Kampen om daat te loten enz. verder is er een akte van overlijden in Franschen dienst van zijn broer Bekker Henri
aangevraagd door de Gouveneur van Zuid Braband enz. jaar 1825 (1)
Bekker Hermanus, 732 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)
Bekker J. W. & C. te Franeker, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der
Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van
Wijn en Sterke dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bekker J. W. & Co. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Bekker J. W. & Co. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Bekker J. W. & Co. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ǽngwirden in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bekker J. W. & Co. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bekker J. W. & Co. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bekker J. W. & Co. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Bekker J. W. & Co. te Leeuwarden, 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)
Bekker J. W. & Comp. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Franekeradeel in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd
en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Bekker J. W. & Comp. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Franekeradeel in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd
en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Bekker J. W. en Comp. te Franeker is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Bekker J. W. en Comp. te Franeker is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Bekker J. W. te Franeker Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke
dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als leverancier van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
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Bekker J. W. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Bekker J. W. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Bekker Jac. & Co. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J.
M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (6)
Bekker Johannes, 368 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)
Bekker Philip Klazes hij is niet aangekomen in Kampen waar hij voor de militie is heen gezonden jaar 1814 (1)
Bekker Philippus staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e
Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de
ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)
Bekker Philippus te Dantumadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Bekker Rintje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Bekker Siebranda, 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)
Bekker te Franeker 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)
Bekker W. (Willem) ---- Jongsma Wigle Rimmers , Feenstra Douwe Wiebes leden van de Kerkraad en Bekker Willem
Predikant ingezetene van Oudega gecombineerd met Kolderwolde voor een subsidie van fl. 2000 tot herstel van de
pastorie enz. enz. enz. jaar 1823 (3)
Bekker W. (Willem) Dominee te Oudega en Kolderwolde een handgeschreven brief door hem ondertekend (was
ondertekend), bij de missive van 24 september heeft hij zich beklaagd over de beklagelijke staat van zijn woningsinds
1817 enz. enz. jaar 1821 (3)
Bekker W. (Willem) te Oudega en Kolderwolde omdat zijn staat allerellendigst is verzoekt hij een toelage in een
handgeschreven brief met zijn handtekening en omdat hij geen antwoord krijgt nogmaals aan de Koning, ook wordt
vermeld de Scriba Timmers H. van het Classikaal Bestuur van Sneek enz. jaar 1822 (7)
Bekkeren J. W. en Comp. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Bekkeren J. W. en Comp. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Bekkering ….? De weduwe wegens leverantie van Wijn voor het Avondmaal 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)

Bekkering E. H. Kapitein is met zijn schip de Vr. Stijna te Swinemunde op 28 april gearriveerd komende vanuit Dordrecht
staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Bekkering Gerben, Komt voor op een document (blz.1) 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)
Bekkering Jacob Hendrik Boekhouder te Wildervank Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel, jaar 1916 (8)
Bekkering Jacob Hendrik, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met zijn leden waarop geboorte
woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4)
Bekkering Jacob Hendrik, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland, jaar
1917 (5)
Bekkering….? te Wijmbritseradeel Schip de Pieter komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)
Bekkers Joseph Geb. Maastricht, laatst gewoond hebbende te Maastricht. Fuselier Overleden te Banjoemas (Id) 1836, (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Bekkers M. A. te Chaam, 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)
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Bekkers M. A. te Chaam, 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)
Bekkum van J. te Purmerend , Schipper van beroep verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief en
gehoord zijn mondeling verzoek om met zijn Motorboot de “De Tijd zal het Leeren” gebruik te mogen maken van de
Provinciale Wateren van Friesland enz. jaar 1911 (3)
Bekuis 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)
Bel H. Beurtschipper Blokzijl-Steenwijk-Sneek, jaar 1897

Bel H. Schipper---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat
dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek in
werking is gebracht welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst zal werkzaam zijn en zijn de
ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz., jaar 1879 ( 3)
752E
Belae v.d. Joh’s Commandant der Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
28-08-1815
zaken waarin vermeld de sterkte der dienstdoende Schutterij te Bolsward jaar 1815 (5)
480
Belasting: ---- Friesland ; een lijst met meer dan 1000 familienamen van personen die 200 gulden of meer in de beschreven
06-07-1820
middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (11)
252
Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen van den minister van financien,
11-04-1818
betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland zonder Limburg jaar 1818
(3) hele dossier (8)
1344
Belastingen ---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en Bepalingen
25-12-1823
wegens de overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook
Schets der Schrifturen van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn ambtelijke stukken zonder
familienamen enz. jaar 1823 (27)
453
Belastingen---- Een alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (13)
398
Belastingen---- een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar
30-05-1818
onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats (zie ook onder de familienamen in de index) , jaar 1818 (20)
1199,1-44
Belastingen---- Palsma Andle Hendriks , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der
26-12-1822
belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
783
Belastingen, een gedrukt Extract uit het register der resolutien van de Minister van Staat enz. enz. heeft goedgevonden eb
18-08-1823
verstaan dat de Noordelijke en Vlaamsche Provincien enz. jaar 1823 (4)
132
Belastingen; een reglement der Belastingen van 29 artikelen van heffing op den Turf en Kolen en Beestiaal volgens enz.
07-02-1818
jaar 1818 (15)
581
Belastingontvangers (allemaal van de provincie Friesland) ook vermeld als familienaam. staat vermeld in een document
17-07-1821
genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821
(5)
9-A
Belastingontvangers, een lijst met 98 Ontvangers van de provincie Friesland en betaalde borgtochten met de namen van de
09-02-1824
notarissen waar deze borgtochten gepasseerd zijn Jaar 1824 (29)
790
Beldt de Klaas Jans---- Post Klaas K. te Sint Annaparochie geeft in en request te kennen dat de gewezen heer Maire en
06-08-1815
Zetters dezer gemeente dat in 1812 en 1813 enz. ten voordele van Beldt de Klaas Jans enz jaar 1815 (1)
615-2, 6-2 19- Beldz de ….? de weduwe te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke
06-1840
Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)
615-2, 6-2 19- Beldz de ….? de weduwe te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke
06-1840
Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)
468
Beleg---- een dossier met alle plaatsen in het Koninkrijk der Nederland die in 1916 in staat van oorlog zijn en in staat van
16-04-1917
beleg zijn enz. jaar 1917 (16)
80
Belens ….? hij word genoemd als ontvanger en een voordracht enz. en de verdeling van taken enz. jaar 1820 (4)
03-02-1820
170
Belgen,----Gaasterland, onderwerp: Interneringsdepot met in het najaar 1914, 2500 ingekwartierde Belgen, Militair
06-02-1917
Gezag, Veldwachters Carelse P. te Bakhuizen en Huisman J. te Wijckel, Pel, Commandant van de Belgische groep
gehuwde geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma cafehouder te Oudemirdum enz enz. een dossier jaar 1917 (21)
372
Belgie---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde, Conditien en Voorwaarden bereffende het graven van een nieuw te
02-05-1823
graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de
sluis de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs
komt enwel ; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault, Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp,
Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde,
Henegouwen met vernoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)
1760
Belgie---- Sonsbeeck van J. A. Beursplein 5 Amsterdam Onderwerp Belgische vluchtelingen, jaar 1916 (3)
11-12-1916
14-A
Belgie---- St. Hubert Een Portlijst voor het Postkantoor aldaar maar ook worden alle Hoofdpostkantoren van Nederland en
04-01-1825
Belgie genoemd jaar 1825 (6)
2207
Belgie, een dossier over Belgische Vluchtelingen in 1915, betreft lijsten met kosten enz. van de gemeenten die de
15-12-1915
vluchtelingen hebben opgenomen allen Achtkarspelen noemt 1 naam Quisenaerts Engenius Gummarus deze vind u in deze
index. Jaar 1815
735
Belgie----Brugge (Belgie) onderwerp; de reparatie aan de toren van de Lieve Vrouwenkerk enz. jaar 1817 (2)
18-10-1817
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Belgrave, ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80
inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en
Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Belinckhave Tour du van C. W. Hij staat op een lijst van de minister van binnenlandsche zaken wegens een Ordonnancie
met de te ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)
Beljam K. W. te Knijpe staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert Berends)
Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen bij de Plaatselijke Ontvangers enz. jaar 1841 (6)
Beljam K. W. te Knijpe staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Belker Andries 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)
Belker J. te Jelzum 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)
Belkert A. J. te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Belkert A. J. te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Belkinga ….? wordt vermeld in een document Opzending van Bedelaars/Kolonisten naar de Ommerschans enz. jaar 1840
(4)
Belkinga ….? wordt vermeld in een document Opzending van Bedelaars/Kolonisten naar de Ommerschans enz. jaar 1840
(4)
Belkinga Hero, 484 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)
Belkinga Jan Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar
de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar
1841 (7)
Belkinga Jan, Dedemsvaart is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld
in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de
Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Belkinga Jeremias 18 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Belkinga Jeremias, 959 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)
Belkinga Jereminas, 28 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)
Belkmeer Elisabeth---- Zeeman Joseph Commies ter Recherche en Convoyen te Workum , onderwerp ten zijne huize is
gebragt een aanslag biljet voor Patent wegens het houden van een winkel ten name van Belkmier B.maar aangezien zij de
enige bewoners zijn en geen winkel houden maar ten tijde van de Fransche Dwinglandij in de laatste jaren heef de
voornoemde commies Zeeman zig met zijne vrouw moeten onderhoueden door inkomsten van een klein winkeltje dog
door het afschudden van dit juk werdt de commies Zeeman hersteld in zijne post en ontdeed hij zig in alle spoed van deze
winkel maar de fout zit omdat de echtgenote haar naam is Elisabeth Belkmeer enz. enz. jaar 1815 (3)
Belkmeer Gabe van beroep Kleermaker te Leeuwarden geb. aldaar op 07-09-1805 in het Rooms Catholiek weeshuis woont
z.v. Haye? Belkmeer en van Kam van der Ymkje , hij heeft zich samen met zijn Regenten niet ingeschreven voor de nat.
Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf enz. enz. jaar 1825 (3)
Belkmeer Gabe, Kleermakersknecht wonende in het Roomsch Catholijk Weeshuis te Leeuwarden en Nauta Sijbrandus oud
48 jaar, Hoekstra Willem oud 52 jaar en Bruinsma Jacobus oud 53 jaar allen regenten van het genoemd weeshuis te
Leeuwarden en aldaar alle geboren 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 (3)
Belkmeer Gale, Hij wordt vermeld op de staat van Opgaaf van Personen als niet ingeschrevenen in dienst gesteld enz.
Militie Cantons 1-8, jaar 1825 (2)
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Belkmeer Haye?---- Belkmeer Gabe van beroep Kleermaker te Leeuwarden geb. aldaar op 07-09-1805 in het Rooms
Catholiek weeshuis woont z.v. Haye? Belkmeer en van Kam van der Ymkje , hij heeft zich samen met zijn Regenten niet
ingeschreven voor de nat. Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf enz. enz. jaar 1825 (3)
777/2
Belkmeer Klaaske ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en vader van
09-08-1841
Epke, Anna Adema, Catharina Adema, Sara Susanna Adema, Diderieka Adema, Johan Hora Adema en Wilhelm
Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij
Eco, Bienema Elbrig gehuwd met Asbeck Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van
Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina gehuwd met Johan Hora Adema een staat der
Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van Menalda Simon, tevens
Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans
als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts en Jansma Jeltje Klazes en wel Akke Wiggles Jongsma ,
Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle
crediteuren van Bootsma Jentje Lieuwes onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de
Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar en tegen welk bedrag,
jaar 1841 (4)
714
Belkmier B---- Zeeman Joseph Commies ter Recherche en Convoyen te Workum , onderwerp ten zijne huize is gebragt
10-08-1815
een aanslag biljet voor Patent wegens het houden van een winkel ten name van Belkmier B.maar aangezien zij de enige
bewoners zijn en geen winkel houden maar ten tijde van de Fransche Dwinglandij in de laatste jaren heef de voornoemde
commies Zeeman zig met zijne vrouw moeten onderhoueden door inkomsten van een klein winkeltje dog door het
afschudden van dit juk werdt de commies Zeeman hersteld in zijne post en ontdeed hij zig in alle spoed van deze winkel
maar de fout zit omdat de echtgenote haar naam is Elisabeth Belkmeer enz. enz. jaar 1815 (3)
42
Belkmoer Haaye ,Veldwachter/Policebeambte te Oudega gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
19-10-1882
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
593
Belkom van B. Borg voor een leverancier betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de
22-06-1815
gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
457
Belksma Okke Z. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot
13-05-1815
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)
1316 lijst 2_L. Belkum IJnze J. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
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)
448, 37/38
Belkum de Diaconie van, is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Berlikum enz. met de bedragen, jaar 1816
17-07-1816
(3)
328
Belkum Gaale een document waarin zijn overlijden wordt vermeld van 25 april i.v.m. zijn pensioen enz. jaar 1820 (1)
06-05-1820
337
Belkum Gaale Gepensioneerd , hij is ingeschreven in het Grootboek Militaire Pensioenen tot fl. 100 wegens zijn
10-05-1820
overlijden jaar 1820 (1)
1061
Belkum v. B. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Broden aan de
31-12-1815
gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4)
81
Belkum van B. Aanbesteding voor het leveren van brood aan het huis van Arrest te Leeuwarden zijn borg is Schaaf T. met
31-01-1814
hun beider handtekeningen, jaar 1814 (4)
238
Belkum van B. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal
01-04-1814
van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en
de prijs jaar 1814 (5)
10-A
Belkum van Johanes IJnses Schippersknecht, jaar 1824
03-05-1824
96 en 123
Belkum van P., Bakker van beroep, hij heeft een rekening ingestuurd voor de levering van Brood en Kaas en de
19-02-1814
Burgemeester van Leeuwarden enz. hij verzoekt nu aan de Commissaris Generaal een spoedige betaling enz. verder het
antwoord van de Commandant en Chef van het Legioen
Nationale Gardes dat hij geen opdracht heeft gegeven tot levering van Brood en ik heb de Bakker van belkum laten komen
en bij nadere overdenking begreep hij zijn misslag omdat hij enz. ook Wachtmeester Kamstra ….? heeft nog een
onbetaalde rekening enz. jaar 1814 (2)
1102-18
Belkum van T., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
18-12-1816
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)
30-5
Belkum Ynse J. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
09-01-1817
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)
1027/16
Bellage J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van
bl. 1 nr. 80
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839
07-10-1839
(5)
1027/16
Bellage J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van
bl. 1 nr. 80
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839
07-10-1839
(5)
584
Belle H. 5 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
02-12-1817
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)
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Belle J. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie
van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bellecum van Pieter zijn nummerverwisselaar is Veenstra Ruurd hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen
informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen)
genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens
genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)
Bellefroid Kapitein van de Staf van de Generaal Majoor Merle is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen
een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Bellinchave---- Tour van Bellinchave Gerrit Martijn (Baron du) hij wordt vermeld in een document genaamd; W ij 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)
Bellinckhave (Du Tour van Bellinckhave M. C. W.) , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann
Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende
Ordonnancie enz. Jaar 1820 (2)
Bellinga Abraham van Wijlich staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe
Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt
gesteld door de Hoofdinspecteur van Vriesland enz. jar 1840 (6)
Bellinga P. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Bellinga P. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Bellingh J. Ouderling te Stedum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Groningen 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)
Bellingwolde, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Bello Adolph Johannes---- Woude van der Dirk Heerts van beroep Beurtschipper op zijn schip de Vrouw Christina
wonende in zijn Schip en op het op het Vliet te Franeker hij is gehuwd met Meijdema Sijtske Harmens, het betreft een
dossier van Proces Verbaal van den 13e maart j.l. wegens het bevaren van het 3e bakenkwartier zonder voorzien te zijn van
een bewijs van betaling der verschuldigde bakengelden het is een compleet dossier met 18 stukken hij is bekeurd door de
commiesen Pontier Regnier Pierre en Eisma Djurre , ook genoemd in een acte van niet bevinding Selle ter Derk Jan
Deurwaarder bij de Arr. Regtbank te Zutphen 25-01-1841 dat hij Exploit doende aan de vrouw van de schipper liggende
aan de wal in Zutphen en hetzelfde op 23-02-1841 te Doesburg waar het schip aan de wal is exploid doende samen met de
aldaar wonende Deurwaarder Bello Adolph Johannes enz. Woude van der Heert Pieters verhuurt op 1 Januari 1838 tot 1
januari 1846 aan zijn zoon Woude van der Dirk Heerts jaar 1841 (47)
Belmouzé François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes
par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou
tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et
des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar
1817 (5)
VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop,
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de
aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook
een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan
worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder
anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men
de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens
akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn
gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal
gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Belstra Murk Kornelus 438 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)
Belstra Th. J. te Ritsumazijl Praam verhuurder staat vermeld in een dossier genaamd Extract uitb het resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met reclame op enig patent 1840/1841 met
aangiftebiljet, een door hem ondertekende brief enz. jaar 1841 (17)
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Belsz Adolf van Adolf Beltsz G.m.b.H. Coblenz, een in Duitse taal gesteld verzoek in een brief (met gedrukt briefhoofd)
getekend door eerstgenoemde om met het schip “Adolf Margerethe”van Groningen via Lemmer te mogen varen de
verleende vergunning is aanwezig enz. jaar 1913 (7)
Beltje Dirk, 486 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)
Beltrami & Martini---- Abinga van Humalda J. Gouveneur der provincie Friesland betreft wegens betaalde huishoudgelden
en nu de rekening definitief gesloten is hierin wordt ook genoemd Hoogterp R. die kamerbewaarder is en wegens een
overlegde kwitantie enz. ook genoemd Martini & Beltrami en wegens een overlegde kwitantie van Schoorsteenvegen enz.
en aan Ploeg van der J. wegens aangekochte schoonmaak gereedschappen , Hoogterp R. Kamerbewaarder ontvangt wegens
verschotten enz. verder een Borderel en Ontvang jaar 1821 (11) dossier (22)
Beltrami de Gebroeders Aebinga van Humalda J. Gouveneur van Vriesland een declaratie wegens Bureau en
Huishoudelijke uitgaven enz. enz. ook worden genoemd Ferf van der J. voor Schrijfloon, Dijk van H. H. voor Schrijfloon,
Hendriks W. als vaste schoonmaakster , Ploeg van der J. voor geleverde sachoonmaakgereedschap, Martine & Beltrami &
Comp. voor schoorsteenvegen, Beltrami de Gebroeders voor rookverdrijven en Hoogterp R. voor gedane verschotten , met
vermelding van de bedragen enz. jaar 1822 (4)
Beltrami Johannes, 766 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)
Beltrami, onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1)
Bemden van Francis * Oud Gastel oud 38 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment,
lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Bemen van Franke A. te Sloten (Fr.) 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)
Bemen van Joh’s Schipper 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)
Bemmelen van A. te Ankeveen Praeses Classikale Bestuur van de provincie Utrecht 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)
Bemmelen van A. te Ankeveen Predikant Classis van Amersfoort wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit
van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Bemmelen van A. te Ankeveen 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)
Bemmelen van A. te Ankeveen 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)
Bemmelen van A. te Ankeveen, 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)
Bemmelen van A. tot Secundus 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)
Bemp Joh’s Jacobus te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde
Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar
1824 (3) Dossier 6
Bemp Johannes Jacobus van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Tzummarum dat hij in de jare 1805 (9-11) in den echte
verenigde met Jager de Grietje Meintes van Harlingen en dat evengemelde huisvrouw van zulk een driftig en Haastig
Caracter is dat zij dagelijks in den grootsten twist in onenigheid verkeerde en niet alleen met hem maar zelfs met zijn
geburen en zij zelfs onbeschaamd tegen de enz. dat het zo erg was dat hij zijn eerste standplaats te Marssum ging varlaten
en naar Oosterburum is vertrokken en dat zij met alle huijsgeraden geass. met haar suster is vertrokken toen hij niet thuis
was enz. jaar 1814 (3)
Bemp Johannes Jacobus, Heel en Vroedmeester te Akkrum welke aldaar sedert 1817 met een goed gevolg zijn functie heeft
uitgeoefend zonder enige klagten maar dat hij niet kan leven van een tractement van fl. 100.= per jaar en er fl. 100.= bij
moet maar minstens fl. 75.= volgens de Grietman van Utingeradeel enz. enz. jaar 1822 (2)
Bemp Johannes te Tzummarum, 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)
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Ben van der P. Schiermonnikoog Schip de Schiermonnikoog I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Ben van der P. Schiermonnikoog Schip de Schiermonnikoog I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Benalda A. G. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Benamingen Van Alle Vaarwaters in Friesland, jaar 1830
Bencker Andrea D. W. een mandaat van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken van den 13e maart 1815 no. 38b van fl.
125.= enz. jaar 1823 (1)
Benden Rende * 1819 Ermelo staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn
signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die
daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine
en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen
stand enz. jaar 1840 (6)
Bender Jan Hendrik, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Bender Johanna Wilhelmina Elisabeth, 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)
Bendiks Korn. de weduwe Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bendiks Meye staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega
en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P.
M. Jaar 1815 (4)
Bendiks Meye 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)
Bendinga Roomer Sijbes---- Everts A. (Arend) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de Raad
van Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij genegen zijn
hun bloed op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2)
Bendix M. J. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde aan de 2e Klasse voor de 183e en
184e Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)
Bendois 2e Luitenant Regiment Hussaren no. 6 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8
juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16.
17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Bendorp 2e Luitenant van de Staf der Art. te velde benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt vermeld
het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van
Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Bendt Inspecteur de belastingen hij gaat eerst naar Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) te Hallum schout aldaar
samen begevende naar Bloemsma W. Rochus ontvanger om zijn kas te controleren , het stuk is getekend door 2
eerstgenoemde enz. enz. jaar 1815 (3)
Bendt F, jr. Inspecteur de beastingen in Friesland Zijn post als ambtenaar der Directe Belastingen wordt bevestigd jaar
1817 (naam 5) (dosssier 16)
Bendt van der Johanna weduwe van Elst S. A. wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de
Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde
Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester
van de Domeinen te Dordrecht de heer Sterling H. U. enz. jaar 1817 (3)
Benedenknijpe een Bestek en Conditiën van de Buitenvoogden betreffende de noodwendige reparatien aan de school aldaar
enz. enz. jaar 1814 (4)
Benedictus ….? de erven te Augustinusga wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van
de Grietenij Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Benedictus ….? de erven te Augustinusga wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van
de Grietenij Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Benedictus B. J. te Augustinusga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Benedictus B. J.---- Wal van der Tjerk Lammerts wonende te Gerkesklooster, hij is de hoogs biedende voor het EERSTE
perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles eerder genaamd Jan Ooms met als borg Benedictus
B. J. en Sijtsema H. J. aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij
behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het
Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1832-1838 dossier (50)
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Benedictus Benedictus Jans onder Augustinusga staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen
betreffende de verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3)
(dossier 5)
Benedictus J. 38 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)
Benedictus Jan Jans---- Wunnens ? van Tietje Heinses huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer en Jansma Klaas
Jans te Rottevalle, Hammes (Hannes) Pieter Jochems en Jansma Lieuwe Jans mede aldaar en Jansma Johannes Jans
erfgenamen van Johannes Hiltjen in leven gehuwd met Hoeksma Siemen Sierds te Oostermeer , wordt ook genoemd
Hemsma Johannes Tammes, een uitspraak op hun request jaar 1824 (2)
Benedictus Jan Jans, ---- Warners van Tietje Heines huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer, Jansma Klaas Jans,
te Rottevalle, Hannes Pieter Johannes, te Rottevalle, Jansma Leeuwe Jans, te Rottevalle, Jansma Johannes Jans te
Hardegarijp hebben bij besluit van zijne majesteit 6 maanden uitstel op hun request van de nalatenschap van Johannes
Hiltje 7 maart 1824 overleden enz. enz. jaar 1824 (4)Benedictus Jans Benedictus---- Postmus Albert Jelles wonende te Augustinusga, hij is de hoogs biedende voor het EERSTE
perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Benedictus Jans Benedictus en
Postmus Jelle Alberts ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij
behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het
Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken
aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59)
Benedictus Jitse ---- 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 enz. jaar 1817 (33)
Benedictus S. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Benediktus ….? te Augustinusga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (10) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Benediktus B. J. te Augustinusga staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Benediktus de weduwe te Augustinusga als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Benediktus de weduwe te Augustinusga Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel
de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Bengelaar Leendert, 345 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)
Bengelij J. te ’s Gravenhage doch te Leeuwarden gelogeerd 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)
Bengers ….? ---- Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem ondertekend, dat
hij daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan
verschotten betaald (bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser ,
Alders Joost, Ottes Douwe, Sluiterman van Wiersum ….?, Heuses? ….? De opziener, Sluiterman ….? , Bengers ….?
Mr., Lootsma ….? , Hauks Reinder, Batjes (Beitjes? Jaay ) maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds
geen betalingen van ontvangen enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6
(aanslagbiljet aanwezig)enz. enz. jaar 1815 (14)
Bengsma Johan Casper Jz. ----Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met
verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien
in Vriesland zoals blijkt uit de verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke
Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd
Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen
Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland en mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de
familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede
gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema huisvrouw van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw
geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd en
dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda , Solckema en Aijtes enz. Aijta
Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema
Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543, verder worden genoemd Hettema
Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document
en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma
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Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document komen voor: Albarda J.
Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder is Gerbens Jantje samen
met de navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren, Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri
Alle Regnerus oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle
wonende te Bolsward welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te
Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te
Bolsward en de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en
die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Benier H. W. te Monster 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)
Benier H. W. te Monster Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur
der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Benier H. W. te Monster 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)
Benier H. W. te Monster, 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)
Benij G. Engeland Schipper op de Maijory, jaar 1838
Benjamins Douwe 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)
Benjamins Douwe, hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het
benodigde tot onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over
de jare 1813 (3) dossier (32)
Bennard Hendrik, 455 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)
Bennema Auke Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bennema Auke Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bennema B. J. te Tzum 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)
Bennema Frans J. de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen
bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bennema Frans J. de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen
bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bennema Jan Tjepkes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bennema Jan Tjepkes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bennema Jouw J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bennema Jouw J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Bennenga Bouwe Siebes te Joure, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Bennerts Wytske, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Benning Doris, 862 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)
Benning F. nr. 135 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
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Benning Maria Margaretha weduwe van Zwetser Joseph wonende te Irnsum doet een verzoek aan Z.M. de Koning voor ene
gratificatie van vijftig gulden enz. jar 1841 (4)
Benning P. nr. 27 in wijk B. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Benning T. D. hij beklaagd zig wegens de berekening van zijn aanslag der personele belastingen enz. enz. terwijl eene
Leeuwenstein Abraham enz. enz. een uizinge van Polack M. C. enz. jaar 1823 (1)
Benninga S. gehuwd met Jansen Jenny, 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)
Benninga Simon, 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)
Bennink G. ----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het
aanleggen van een aarden baan tot de bestrating van de weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd
door Mijnlief J. te Krimpen aan de Ijssel voor fl. 39.600 en tot borgen gesteld Blokland Jan te Hardinxveld en Blokland
Symen te Giessendam , verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijver
voor fl. 34. 000.= en gemijnd door Kat A. J. te Hindelopen en tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jan te
Lemmer , en voor het bouwen van een Tolgaarderswoning de laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door
Bennink G. te Franeer met borgen Hoven van G. te Franeker en Brouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3)
Bennink G. te Franeker wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een Proces Verbaal voor de bestrating des Grooten Weegs van Leeuwarden naar de
Lemmer hij neemt het werk voor het bouwen van eene Tolgaarders woning onder borgstelling van Hoven van G. te
Bolsward en Brouwer H. R. ter Leeuwarden enz. jaar 1841 (5)
Bennnk Gerardus een schuur aan de Noordzijde van de Kosterij komt voor op; Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen
te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz.
Als Groote Grondpachter jaar 1815 (3) dossier (34)
Benoist J. J. G., komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt
in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang,
geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Benoist Johannes, 806 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)
Benoist M. F. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en
verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Benoist N. ---- 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)
Benoist N. F. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en
verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Benoist N. T. 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)
Benoist N. T. van Leeuwarden hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst
van 12 ondertekenaars jaar 1815 (3)
Benoist N. T. zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te
kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te
Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is geweest bij de
Lanciers ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar
1815 (3)
Benoist Nicolaas Frederik, 697 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)
Benoist P. George ---- Vellinga Pier Gerbens Slagter en Meester Vleeschhouwer te Hardegarijp een beukeuring wegens
overtreding van de wet op het heslagt en een sraf van gevangenisstraf is toegepast bij vonnis van de Regtbank van
Leeuwarden van 28 februari 1839, aanwezig in dit dossier, het procesverbaal wegens een geslacht schaap enz. zonder de
benodigde documenten opgemaakt door Heringa Kornelis Roelofs en Benoist P. George en een declaratie van Tromp S. W.
Procureur te Leeuwarden, ook blijkt hij eigenaar te zijn van een woning onder Hardegarijp zijnde Nr. 83-b, De
Rijksadvocaat Sleeswijk Vening….? Ook het vonnis is aanwezig enz. jaar 1839 (44)
Benoist P. George ---- Vellinga Pier Gerbens Slagter en Meester Vleeschhouwer te Hardegarijp een beukeuring wegens
overtreding van de wet op het heslagt en een sraf van gevangenisstraf is toegepast bij vonnis van de Regtbank van
Leeuwarden van 28 februari 1839, aanwezig in dit dossier, het procesverbaal wegens een geslacht schaap enz. zonder de
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benodigde documenten opgemaakt door Heringa Kornelis Roelofs en Benoist P. George en een declaratie van Tromp S. W.
Procureur te Leeuwarden, ook blijkt hij eigenaar te zijn van een woning onder Hardegarijp zijnde Nr. 83-b, De
Rijksadvocaat Sleeswijk Vening….? Ook het vonnis is aanwezig enz. jaar 1839 (44)
Benoist Pierre George 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)
Benoist Pierre George te Tietjerksteradeel 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)
Benoit D.---- Henneman J. A. van beroep Smid en de Congierege Crans P. en de kamerbehanger Benoit D. . Onderwerp;
Declaratie voor het onderhoud van meubilair en reparatie aan het lokaal van de rechtbank te Leeuwarden en Luiking H.
Hovenier wegens onderhoud van de Tuin en Overney W. Timmerman over deze declaratie’s zijn problemen ontstaan, jaar
1817 (3)
Bensdorff de Graaf van----- Groendijk Jan , veldwachter in de duinen ter bescherming van het wild van Bensdorff de Graaf
van jaar 1920 (2)
Bensma Cornelis Gerrits---- Faber Auke Sietje zoon van Faber Sietje geboren te Harlingen plaatsvervanger voor Bensma
Cornelis Gerrits, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen
enz. jaar 1814 (2)
Bensonides Johannes de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van
het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Bent & Co. van den---- Oord Tiemen gedomiliceerd te Rotterdam maar tijdelijk wonende te Middelburg verzoekt een
concessie voor ene Stoomsleepdienst tussen Lemmer en Sneek, hij is Gezagvoerder op de Sleepboot “Martina
Johanna”Sleepdienst der Firma van den Bent & Co. , o.a. een brief van Burgemeesters en Wethouders van Lemsterland,
Doniawerstal, Sneek, Sloten van geen bezwaar enz., jaar 1880 (10)
Bent Jacob, Benoeming van Jacob Bent tot Directeur der Posterijen te Harlingen, jaar 1840 (5)
Bent te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen 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)
Bentem ….? Te Yzendijkke, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Bentheim van Willem, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Benthem A. (Arnoldus) te Schingen en Slappeterp en Dominee Wassenbergh A. (Arnoldus) is in de jaren 1814 beroepen.
Onderwerp het tractement per jaar met bedragen en vrijwillige afstand was alleen van kracht voordat enz. enz. in een brief
van het Classikaal bestuur getekend Cahais J. en Cloppenburgh B. M. jaar 1819 (8)
Benthem J. N. te Morra 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)
Benthem Jacob Nannes---- Groustra Jan Pieters, nummerverwisselaar voor Benthem Jacob Nannes, 8e afd. Infanterie, hij
staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die
overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande
Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Benthem Jakob N. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839
ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk,
Sneek (17)
Benthem Kiewiet Lammert Hendriks plaatsvervanger van Halsema Jan Eijses van de Provincie Groningen gemeente
Kloosterburen zich te Buiren in Vriesland zou ophouden en zich zedert 15-09-1817 als deserteur gedragen heeft wordt
vermeld in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Benthem N. , 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)
Benthem N. , 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)
Benthem N. 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)
Benthem N. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Benthem N. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Benthem Nanne Pieters---- Meindersma Eelke Wiggers Landbouwer onder den Dorpe Ee, Benthem Nanne Pieters
Landbouwer onder den Dorpe Morrha, Douma Jelle Ypes Landbouwer onder den Dorpe Morrha en Kleffens van P. T.
(Paulus Theodorus) Predikant te Morra en Lioessens zij schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van
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Vriesland met als onderwerp: dat zij nog geld tegoed hebben van het gewezen district van Oostdongeradeel doordat zij in
het jaar 1810 ten behoeve van enz. enz. en dat de schulden zijn overgenomen door het Dijkbestuur van Oostdongeradeel en
dat zij nog interest tegoed hebben enz. er wordt ook beschreven hoeveel de bedragen zijn enz. jaar 1817 ( 2)
Benthem Nanne Pieters te Morra 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)
Benthem Nanne Pieters te Morra wordt vermeld als lid van het Polderbestuur van Oostdongeradeel in een document
genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost
en Westdongeradeel bestaat uit enz., jaar 1841 (6)
Benthem Nanne Pieters van Oostdongeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen
der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Benthem Nanne Pieters woonachtig te Morra Lid van de Raad van Anjum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de
functie van de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
Benthem Nanne Pieters wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit
enz. ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)
Benthem Nanne Pieters 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)
Benthem Nanne Pieters wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan
Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden
benoemd enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Benthem Reddingius G. (Dr.) te Assen, 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)
Benthem Reddingius G. Dr. Secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur van Drente en Predikant te Assen 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)
Benthem Reddingius G. Secretaris van het Provinciale Kerkbestuur van Drenthe, 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
Benthem Reddingius G. te Assen, 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
Benthem Reddingius G. te Asten 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)
Benthem Reddingius G. te Drente lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de
Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Benthem Reddingius te Assen 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)
Benthem Sypkens R. A. predikant te Elspeet beroepen jaar 1841 (2)
Benthem van den Berg E. te Bommel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk
enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Benthem van den Berg E. Ouderling te Bommel 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)
Benthem van den Berg E. te Bommel 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)
Benthem van den Berg E. te Bommel 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)
Benthem van den Berg E. te Bommel 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
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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)
Benthem van den Berg E. te Bommel wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Benthem van den Berg E. te Bommel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur
der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie
zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Benthem van den Berg E. te Bommel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk
enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Benthem van den Berg E. te Bommel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Benthem van Leendert 343 is zijn volgnummer en Zwolle zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Benthem van T. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Benthem van Tjerk Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige district
Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron
Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4
September 1813) jaar 1815 (5) (24)
Benthem van Tjerk voor Drukwerk 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)
Bentinck C. (Graaf)---- Klaazes Sikke komt ook voor als Sikkes Klaas Schipper wonende te Alkmaar het bereft zijn request
genoemd in een brief van de Minister voor Marine aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitbetaling van eene
somma van f. 3958.-.- wegens gepresteerde diensten met desselfs vaartuig in den jare 1799 tot het overbrengen van
Engelsche Troupen naar Vriesland verder genoemd de Heer Baron van der Haar en wijlen de Graaf Bentinck C. die
belasten Gerrits Dirk te Embden betaling enz. ook een brief aan de Koning der verenigde Nederlanden door hem
ondertekend, ook een verklaring van Dirk Gerits van 26-08-1799 en een brief van Munniks Joh’s (Mr) de Nota van Sikke
Klaazes, verder komt voor de Luitenant Capitein Voss van Schagenbrug Lucht en Verheul Capitein Luitenant, Lange de B.
en Melchers ….? enz. jaar 1815 (11)
Bentinck Rhoon Pendregt wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer
der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van
Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de
Domeinen te Den Briel de heer Lit van H. enz. jaar 1817 (3)
Bentinck tot Beukhout B. H. een document waarin wordt vermeld welke kleding er gedragen moet worden b.v. de generaals
een donkerblauwe rok met negen knopen p de borst enz. enz. jaar 1814 (3)
Bentinck tot Buckhorst B. H. (de Baron) Gouverneur en President van Overijssel, 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
Bentinck tot Buckhorst B. H. te Overijssel lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij
de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Bentinck voor drukwerk----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide genoemde in de
functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende Bureau Onkosten en Tractementen.van
geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
Bentinck W. Gouverneur van Overijssel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat een missive door de Luitenant Colonel Opstall enz. jaar 1816 (2)
Bentink ….?---- Æbinga van Humalda Gouverneur van Vriesland als onderwerp betreffende de declaratie van Bentink
….? Boekdrukker te Amsterdam wegens drukloner f. 328.- enz. jaar 1815 (4)
Bentink C. Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron
Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Bentink tot BukHorst Krayenhoff Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde hij wordt vermeld het
navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron
Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
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Bentink, de Drukker een declaratie voor druklonen jar 1818 (1)
Bentvelt A te Quatrebas een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot van een dam op zijn in
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Bergum, enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (12)
Bentvelt A. te Quatrebas , een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot een uitweg op zijn in
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Bergum, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (6)
Bentz J. Sergeant Remplaçantvoor Jong de Jacobus maar enz is ongeschikt en daarvoor in de plaats Bos Laurens geboren te
Den Haag enz. jar 1814 (1)
Ber de Wybe M. 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)
Berchuis H. G. weduwe van Homan Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door
De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente der Domeinen Boelens van F. A.
Beetsterzwaag , jaar 1818 (3)
Berck Colebrander van F. H. predikant te Lienden hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz.
hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Specht Grijp P. jaar 1816 (4)
Berck Colenbrander van T. H. te Brielle Scriba 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))
Berck Colenbrander van T. H. te Brielle wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur
der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie
zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Berckenkamp Diderius Coenradus 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)
Berduin Z. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar
1841 (2)
Bere de A. J. C. ---- Adama Theodorus Predikant bij de Hervormde Gemeente te Koudum schrijft en ondertekend een
document aan de Gouverneur van Vriesland dat toen in het jaar 1809 het zo voordelig beroep bij de Hervormde Gemeente
te Berlikum door het afsterven van P. (Petrus) Nota vacant geworden enz. hij dsaar naar toe moest maar omdat hij al 25 jaar
in Koudum woont wil hij dat niet maar er waren enz. verder genoemd in de bijlage een document van 1809 met de
benoeming Kerkvoogden van Koudum Wouters Eelke en Jans Dirk, Soethout Haye ondertekend door Bere de A. J. C.,
Keuchenius G., Dirk Jans, Rengers L. A. F. jaar 1815 (10)
Bere de A. J. C. , Ontvanger der Grietenij Coudum wordt vermeld in een ambtelijk stukjaar 1818 (1)
Bere de A. J. C. Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document: een lijst van 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)
Bere de A. J. C. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Bere de A. J. C.? en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door
middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens
den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Bere de Arent Julianus Carel hij wordt samen met Hornstra Albert Klases benoemd tot Zetter der Belastingen in de
Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ter vervulling van de opengevallen plaatsen door bekomen ontslag van
Schaper Durk Lykles en Zuiderveld W. R. enz. jaar 1816 (1)
Berehuis---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht en worden voorgesteld als
kandidaat (met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar, Kamphuis Jacob 41 jaar, Stoffels
Tjitte 30 jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van Suidersma ,Berehuis en Fiehne zijn alhier onbekend verder
wordt genoemd de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz. jaar 1822 (4)
Berend Abels---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een door hem
ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere Abels Berend
Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk, betreffende de geborgen
goederen enz. ook aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam enz. geass. met
de Heeren Sude Johannes Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor bediende wonende op
de Zeedijk bei de Stormsteeg binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle genoemde personenen en
door een tweede Notaris Molster J. A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris Ruardi Johannes te Lemmer
aanwezig de koopakte van het schip van Berend Abels woont dan te Wildervank die verklaard schuldig te zijn aan
Witteveen Jouwert Fredriks Scheepstimmerman een somma van f. 3000.= ter zake koop en leverantie van een nieuw
Tjalkschip enz. jaar 1820 (8)
Berends Abel, 471 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)
Berends Abel, 962 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
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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)
Berends Albert staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van
Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van
Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)
Berends Antje---- Davids Hendrik---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Poppes Abel oud 32 jaren schoenmaker van beroep wonende te Harlingen die
uit hoofde van zijn zinneloosheid een jaar naar een verbeterhuis moet enz. als bijlge een klein briefje met de namen van
Berends Antje te Leeuwarden, Davids Hendrik aldaar Zijlstra Eelse H. te Lioessens en Sijbrens Trijntje te Midlum jaar
1815 (4)
Berends Antje---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Zijlstra Eelke Herkes van beroep Molenaar te Lioessens, Berends Antje alhier te Leeuwarden en
Postma Hendrik Davids mede alhier wonende zij zijn ter verzekerde bewaring genomen wegens zinneloosheid Postma is
naar het tuchthuis overgebracht omdat er geen verbeterhuis in Vriesland is enz. Jaar 1815 (2)
Berends Berend gehuwd met Theyling Meta 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 Groningen jaar 1818 (4)
Berends Bernardus Henricus , Huissen 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)
Berends Dirk te Ypekolsga, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel
aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe
….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)
Berends Dirk, Grasmaaijer, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen
aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Berends H. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar
1839 (5)
Berends H. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar
1839 (5)
Berends Haije 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)
Berends Haye staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Peins die op 7 december
1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn
overgegeven jaar 1813 (12)
Berends Hendrik 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)
Berends Hendrik is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en
een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1)
gevangenen nummer 270
Berends Hendrik staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van
het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)
Berends Hendrik, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Berends IJtje, 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 (3)
Berends Jacob, Onderwerp: aanslagen Personele en Mobilaire belastingaanslagen over het jaar 1820 Gemeente Gorredijk
enz. enz. jaar 1822 (2)
Berends Jakob 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)
Berends Jan---- Reinders Sikke, Alberts Tjeerd, Draisma Klaas, Berends Jan, Jans Pieter, Lichtevoort Jacob en Kingma
Auke alle Dienaars bij de Regtbank er eerste instantie te Leeuwarden geven met nederheid te kennen dat zij zeer gaarne
wederom gebruik zouden willen maken vn de kamers in de dienaars schrans binnen Leeuwarden thans gebruiktb wordende
als enz. jaar 1814 (2)
Berends Jan---- Reinders Sikke, Alberts Tjeerd, Draisma Klaas, Berends Jan, Jans Pieter, Lichtevoort Jacob en Kingma
Auke alle Dienaars bij de Regtbank er eerste instantie te Leeuwarden geven met nederheid te kennen dat zij zeer gaarne
wederom gebruik zouden willen maken vn de kamers in de dienaars schrans binnen Leeuwarden thans gebruiktb wordende
als enz. jaar 1814 (2)
Berends 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)
Berends Jan, ---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een brief Informatien genomen betreffende
het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e december 1813 in het huis van Correctie.
Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen, ongeoorloofd gedrag, de gevangenen
ondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9)
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Berends Jan,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)
Berends Klaas de weduwe, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den
voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data
11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Berends Lamke Kollum Schippersche, jaar 1840
Berends Lysbert te Hoorn----Vries de Minke Heins en Berends Lysbert te Hoorn, De Grietman van Hemelumer Oldephaert
en Noordwolde stuurt de rekening van 11 December j.l. van de eerstgenoemde naar de Gouveneur wegens het ontvangene
Kapitaal en een jaar interest van afgeloste Obligaties enz. enz. jaar 1819 (1)
Berends Meltje te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Berends Nanne wegens vertering en transportkosten enz. , hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten
behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank 3e District in Friesland enz. enz. hij uit
der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (20)
Berends Piebe Betreft een aanbesteding van verhuring in het openbaar van de plaats waar hij woont enz. enz. met Huizing ,
Schuur , Samph Hovinge en Boomen enz. enz. jaar 115 (2)
Berends Piebe in kwaliteit als huurder van een Zathe en lande op het Bildt : Onderwerp het verlengen van het huurcontract
enz. jaar 1814 (10)
Berends Sjoukje---- Feenstra Hendrik Dirks van beroep Arbeider wonende te St. Anna Parochie zoon van wijlen Roelofs
Dirk en Berends Sjoukje beide overleden en sedert 1809 weduwnaar van Ferwerda Grietje en dat hij voornemens heeft zich
ten 2e huwelijk te begeven zijnde geboren te Nijlemer en niet gedoopt dus hij een akte van Notoriteit (bekendheid) moet
hebben enz. en hij verzoekt omdat hij reeds in 1768 is geboren hij vrijstelling krijgt enz. jaar 1813 (5)
Berends W. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de
belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz.
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Berends Wisse thans van bedrijf Visser ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij zedert
11 weken met zijne Aak liggende te Terwispel dat hij in de hoge ouderdom van 74 jaren is de bittere armoede moet lijden
van de honger en koude en dat nergens enig armenbestuur hem onderhoud geeft dat hij geboren is te Heerenveen en aldaar
30 jaar gewoond heeft en daarna naar Knijpe is vertrokken enz. jaar 1815 (2)
Berendsen Johannes Harlingen Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
Berendts Goitsen, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met
ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Berendts Hendrik, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met
ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Berendts Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp
en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Berendts Klaas de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de
Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een
lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Berendts Willem, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met
ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Berents Jacob, 92 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)
Berents Sieds Geerts, 171 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)
Beresteijn van J. Ouderling te Vucht tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord Braband als volgt:
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818,
no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen
in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben
wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier
(12)
Berestein van J. te Vucht, 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)
Beresteyn van J. te Vucht, 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

16-01-1822

8372

636-10
30-06-1841

6636

140
10-02-1815

6246

560
27-06 -1814

6085

742
08-08-1822
670=
(na 672)
12-05-1814

6627

6627

584, 1-5
30-04-1814

6627

584, 1-2, 21
30-04-1814
7-A bijlage 2
Mannen
Huis Justitie
26-03-1824

6838

6840

3-A
15-04-1824

6838

7-A bijlage 1
Mannen
Crimineel
26-03-1824

6087

948-2
11-10-1827

9181

1645
03-09-1915
574-3-B
06-07-1816

6271

5666
9181
5666
5666
5666

7
21-12-1882
1645
03-09-1915
4
30-03-1882
16
24-08-1882
16
00-00-1882

5666

4, 7
00-00-1882

5662

25
31-03-1882
922-1+5
09-12-1815

6402

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)
Beretta Johannes Franciscus, Fuselier 8de afdeeling infanterie * 20-09-1816 Groningen, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Berg Bouwe Hessels---- Wielinga van Scheltinga E. E. Schout van de Gemeente Marssum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het overlijden op den 28e januari van den Veldwachter Lubach Doede de plaats
vacant is geworden en draagt voor Berg Bouwe Hessels enz. jaar 1815 (2)
Berg de A. J. C. ---- Steijenga Popke Anes (wordt in de brief vermeld als Steiginga) Huisman te Koudumn, een brief waarin
hij o.a. vermeld: dat hij Walgeld moet betalen omdat hij in en uitlaad op de Symkewal maar dat hij weigerd dat te betalen
omdat algemeen bekend is dat hij daar van is vrijgesteld, terwijl op de 23e dezer Jeremias Rein die zegt Substitute
Veldwachter te zijn die waarschijnlijk op klachten van Walters Johannes pagter van dat walgeld enz. enz. tevens aanwezig
een getekende verklaring van de ingezetenen Steigenga S. Freerk, Kramer G., Berg de A. J. C. , Pieters Eelke (achternaam
onduidelijk) en Wouda N. A. dat het zeer bekend is dat de bewoners van de Grote straat sedert heugende tijden vrijdom
hebben genoten van walgeld enz. enz. jaar 1814 (8)
Berg---- Falkema H. R. Onderwerp een wezenlijke dwaling omtrent de functie van hem enz. enz, ook fungeert hij als
ondermeester bij Berg van den te Lemmer enz. jaar 1822 (2)
Berg J. H.---- Meindersma J. W., Berg J. H. en Botma S. F. uitmakende de Kerkenraad van der gecombineerde Hervormde
Gemeente Morra en Lioessens geven te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijlieden door de Schout
van Gemeente Anjum geïnformeerd zijn dat enz. u heeft toegestaan de verkoop van drie huizen aan de Diaconie tot vinding
van het tractement van de Predikant der Gemeente tot 1 december 1813 enz. Jaar 1814 (2)
Berg J. H. ondertekend mede een brief als lid van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Morrha en Lioessens een
brief aan de Gecommitteerden der E: Klassis van Dokkum het betreft het achterstallige Tractement van de Predikant ten
bedrage van zestienhonderd en negen en tachtig gulden, zeventien stuivers en veertien penningen en dat de gemeente geen
fondsen heeft maar dat deze met vrijwillige bijdragen zal worden voorzien enz. jaar 1814 (5) dossier (23)
Berg J. H. 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)
Berg Joh’s, 98 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)
Berg Johannes geb. Leeuwarden Een lijst van gedrag waar o.a. op staat geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof
het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf, de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe
het gedrag Jaar 1824 (6)
Berg Johannes, 135 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)
Berg Johs. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale
dossier (9)
Berg op ten Karolina, 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)
Berg Pieter Harms, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Berg R. H. Berlikum St. Bootdienst Lwd. Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882
Berg Rein, 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)
Berg Roelof Harm Berlikum Ondernemer van de Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882
Berg Roelof Harm Berlikum Schipper op de Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882
Berg Roelof Harm---- Boomsma Andele Thomas, aannemer te Oosterlittens en Berg Roelof Harm Schipper te Berlikum
geven kennis dat de Stoombootdienst Berlikum Leeuwarden voor Pasagiers en Goederen een aanang zal nemen 30 Maart
1882 met het Nieuw gebouwde schip de “Berlikum”, aanwezig 2 advertenties1x met de Dienstregeling en tarieven en 1
maal dat de Firma Boomsma & Berg vanaf heden als enige eigenaar heeft de ondergetekende , en tijdelijk aangesteld de
gezagvoerder Abering B. en dat het Hoofdkantoor te Leeuwarden bij Tolsma H. , Groot Schavernek enz. jaar 1882 (4)
Berg Roelof Harm te Berlikum Stoombootdienst Berlikum naar Leeuwarden een wijziging in de dienstregeling, tevens een
krantenadvertentie aanwezig met de aankondiging enz., Hoofdkantoor te Leeuwarden bij Tolsma H. , Groot Schavernek en
te Berlikum bij de Haan de S. A. bij het Tichelwerk enz. verder een document waarin de mededeling dat de
Stoombootdenst Leeuwarden Berlikum heevt opgehouden te bestaan per, enz. enz. jaar 1882 (5)
Berg Roelof Harms Berlikum Schipper op de Berlikum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Berg ten Jacob Ouwens 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
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benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815
(2) Document (13)
Berg ten Jacob Ouwes 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 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd
in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Berg ten Jacob te Damwoude 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)
Berg ten M. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)
Berg ten M. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)
Berg ten M. J. wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker, Betaalde en Gedane posten
op Memoriaal van Franeker jaar 1839 (3)
Berg ten Ouwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude
ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Berg v de Meinte D., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Berg v. d. J. J. ---- Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder aan Berg v. d. J. J. Timmerknegt en huurder te Beetsterzwaag,
onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het
huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9)
dossier (16)
Berg v. den Roelof H. hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der
Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen
informatie enz. , jaar 1840 (6)
Berg v. der H. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant,
ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der
Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Berg v..d J. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistillee7rd vermeld in een door Harinxma thoe
Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met
vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Berg v.d. A. M. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende
dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h
Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige
toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen
Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het
Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit
kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de
Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Berg v.d. A. te Beetgumermolen een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het maken van
een uitweg. perceel kadastraal bekend te Beetgum enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)
Berg v.d. A. 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)
Berg v.d. B. H. te Blessum 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)
Berg v.d. B. K ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem
ondertekende brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek
betreffende het in de vaart brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel
in vee en varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een
dossier met correspondentie daarover ook diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft
gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk,
Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in
persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M??
(handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te Wijnjeterp in persoon van Berg v.d.
B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een
aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling
Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F., Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J.
F?., Siesinga P. J., Luiting J., Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.? tevens het complete Friesch
Weekblad van 12 Maart 1904 jaar 1904 (21)
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Berg v.d. Bouwe H. 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)
Berg v.d. Dirk de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag
en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Berg v.d. Fokke R., te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden
in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Berg v.d. G. een in Duitse taal gesteld verzoek in een brief (met gedrukt briefhoofd in kleur) getekend door eerstgenoemde
om met het schip “Adolf Margerethe”van Groningen via Lemmer te mogen varen de verleende vergunning is aanwezig enz.
jaar 1913
Berg v.d. G. te Ried staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841
(6)
Berg v.d. Gerrit Roels, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Rauwerd niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een
kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Berg v.d. H. A. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van
Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a.
Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van
1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)
Berg v.d. H. D. te Drogeham, 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)
Berg v.d. Hdk. Pz. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd
als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Berg v.d. J. J. Timmerknegt te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde
van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp,
Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Berg v.d. J. R. 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)
Berg v.d. J. te Drachten, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Smallingerland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Berg v.d. Klaas 62 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Artillerie 1 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Berg v.d. M. D. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens,
Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard
(53)
Berg v.d. M. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Berg v.d. P. S. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe
Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met
vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Berg v.d. P. S. te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Berg v.d. P. S. te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Berg v.d. P. te Drachten, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Smallingerland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Berg v.d. P. te Ried 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)
Berg v.d. Pieter Gerhardus hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens
van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet
bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst
zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)
Berg v.d. Pieter Meines te Ried , Hij staat op een document ( met 4 kolommen info) voordracht voor de post van ontvanger
der belastingen te Ried enz. jaar 1823 (2) (dossier 6)
Berg v.d. R. J. te Irnsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten
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van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Berg v.d. R. J. te Irnsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Berg v.d. R. J. 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)
Berg v.d. R. J. 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)
Berg v.d. R. L. te Irnsum 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)
Berg v.d. Sjoerd Jans---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide constateerd dat de
Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond in
beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd b.v. als omstander, getuigen
met hun verklaring enz., Pietersen Johannes Klerk te secretarie te Bergum, Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen
Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar en de Kastelein en Logementhouder te Bergumerdam, Terpstra Siedse Sjoerds (Hij
wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op
de Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens , Veen van de Hidde Jacobs, Atsma Geert Dirks, Berg v.d.
Sjoerd Jans, Kamp van den Trijntje, Veen van der Elisabeth, Bos Johannes Schoenmaker , Rietstra Anne Jans Arbeider
te Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum (ook aanwezig de getekende verklaring van de
Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12)
Berg v.d. Stijntje Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Berg v.d. T. te Irnsum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Rauwerderhem als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Berg v.d. Uilke Luitjes---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein
Hiddes†, Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant, Kolde
van O. F. de erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes, volgens de zetters van Koudum behoren zij in de
relevee gebragt te worden enz. jaar 1819 (2)
Berg v.d. Wiebe Meines de weduwe en de erven staan vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in
de Gemeente Sint Anna Parochie die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met
kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841
(5)
Berg van de Jacob te Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e
afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn
ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Berg van de R.---- Koopmans Nicolaas Openbaar Onderwijzer der jeugd in de Lemmer een door hem geschreven en
getekende brief met als onderwerp dat hij i.p.v. een heel jaar, maar een half jaar als ondermeester zal en het daar niet mee
eens is ook de behandeling van de brief door de gemeente en het antwoord van de Provisionele Schout der gemeente
Lemmer daar wordt ook in genoemd Berg van de R. 2e Schoolhouder enz.enz. enz. jaar 1814 (10)
Berg van de R.---- Koopmans Nicolaas Openbaar Onderwijzer der jeugd in de Lemmer een door hem geschreven en
getekende brief met als onderwerp dat hij i.p.v. een heel jaar, maar een half jaar als ondermeester zal en het daar niet mee
eens is ook de behandeling van de brief door de gemeente en het antwoord van de Provisionele Schout der gemeente
Lemmer daar wordt ook in genoemd Berg van de R. 2e Schoolhouder enz.enz. enz. jaar 1814 (10)
Berg van den Hendrik Boornbergum Veldwachter te Smallingerland, jaar 1918 (2)
Berg van den Age Wietzes te Heeg 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)
Berg van den Anna, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Berg van den Arend H. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven
kleederen en een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar
1815 (7) (1) gevangenen nummer 322
Berg van den Arend Hendriks Veenman te Terwispel tegenwoordig gevangen op het Blokhuis te Leeuwarden jaar 1814 (1)
Berg van den Berend Gerbens 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)
Berg van den Bouwe Hessels hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de
Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum
wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te
doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)
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Berg van den C. G. uitschot 1809 wegens ransport van Kwekelingen, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger, Komt voor in
Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district
van Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
Berg van den David , Jager 2e bataillon Jagers * 1807 (oud 31 jaar in 1838) Avezaath, 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)
Berg van den Dirk 176 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd
Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Berg van den Foke Sjoerds, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz.
enz. jaar 1815 (5)
Berg van den G. C. van beroep Schipper 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)
Berg van den G. te Oegstgeest, 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)
Berg van den Gerrit H. Politiedienaar te Oldeboorn 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)
Berg van den Giel Cornelis ---- Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief met als
onderwerp: dat zijn request van 25-08-1815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit de stukken
enz. onder hem aanwezig en daar een kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809 enz. enz. wordt
ook in genoemd: Coehoorn van Scheltinga Menno deze heeft een som geld genegotieerd van Tuijmelaar Hendrik zonder
daarvoor verantwoording te hebben gedaan enz. en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van Schoterland , verder
verklaart Berg van den Giel Cornelis Vrederegter te Heerenveen, te weten dat in het najaar van 1809 in naam van het
bestuur van de heer Willinga J. A. van Oldeberkoop een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul
door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat de heer Heida R. P.
verder gaat het erover dat er geld verdwenen tevens een getekende verklaring van Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize van
Fonk Pieter Johannes verder een verklaring van Gorter Wigle Sjoerds Executeur van Schotereland verklaard dat hij weet dat
uit het kistje een somma van duizend gulden is genomen door enz. enz. jaar 1818 (14) dossier met verdere administratie
zoals de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland (45)
Berg van den Giel Cornelis Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Heerenveen met
vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Berg van den Giel Cornelis hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren
in het arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal
1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit
(Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)
Berg van den Giel Cornelis hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd
arrondissement enz. enz. jaar 1814 (3)
Berg van den Giel Cornelis, hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van
Heerenveen Semler F. (Frederik) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Heerenveen enz. jaar 1814
(1)
Berg van den H. W. (Hendrik Willem) beediging als burgemeester van Schiermonnikoog, jaar 1918 (5)
Berg van den Haring---- Jong de Fekke Fekkes en Berg van den Haring worden plaatsvervanger in het vredegerecht te
Hindelopen i.p.v. Stoffels S (wijlen) en Heyes J. jaar 1816 (4)
Berg van den Haring---- Stoffels S. en Heyes Jelle door hun overlijden zijn in hun plaats benoemd als Plaatsvervangers van
de Vrederegter te Hindelopen de heeren Jong de Fekke Fekkes en Berg van den Haring
Berg van den Hendrik Brander te Leeuwarden een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der
gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en
aanmerkingen jaar 1824 (4)
Berg van den Hermanus 185 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Berg van den Hermanus Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits
en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Berg van den Hermanus Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits
en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Berg van den Hoite, geboren 1794, Onderwerp een Militair paspoort van het departement van oorlog voor hem, waarin
vermeld zijn ouders, geboorte en signalementen gedane veldtochten enz. jaar 1824 (5)
Berg van den Isaac staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst
der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)
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Berg van den J. J. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en
Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat
voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk,
Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Berg van den J. S. Komt voor op een lijst van personen met een procesverbaal, jaar 1841 (2)
Berg van den Jacob Foppes Veldwachter te Heerenveen 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)
Berg van den Jacob, 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)
Berg van den Jakob 539 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)
Berg van den Jan, komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den
landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de
rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841
(3) dossier (5)
Berg van den Jelle 484 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)
Berg van den Jilles Wigbold Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz.
jaar 1815 (5)
Berg van den Jilles Wigbold Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz.
jaar 1815 (5)
Berg van den Jilles, 805 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)
Berg van den Johannes Bernardus Haskerland Zeevarend, jaar 1837
Berg van den Kasemier Jan Jurjens---- Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman van
Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Berg van den
Kasemier Jan Jurjens heeft zich te Ureterp alwaar zijn ouders destijds woonden aanggeven maar de Militiecommissaris
heeft hem van de lijst geroijeerd enz. jaar 1817 (1)
Berg van den Lambertus---- Semler F. (Frederik) Schout der gemeente Heerenven schrijft en ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de persoon Berg van den Lambertus die sedert enige jaren heeft nedergezet dat ik
vrezende voor de 5 jarige inwoning heb ik ter veldwagter en bode hem medegedeeld dat hij met zijn gezin de gemeente
moet verlaten of enz. jaar 1814 (1)
Berg van den Lambertus---- Semler F. (Frederik) Schout der gemeente Heerenven schrijft en ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de persoon Berg van den Lambertus die sedert enige jaren heeft nedergezet dat ik
vrezende voor de 5 jarige inwoning heb ik ter veldwagter en bode hem medegedeeld dat hij met zijn gezin de gemeente
moet verlaten of enz. jaar 1814 (1)
Berg van den Leendert 250 is zijn volgnummer en ’s Garvenhage 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)
Berg van den Leendert 282 is zijn volgnummer en Buitesluis (Oudbeijerland) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland
ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te
Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die
met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Berg van den M. L. H. staat vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) Grietman van
Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van de voornoemde gedeserteerde
koloniste ons de verblijfplaats onbekend is maar dat zij wel een aanvraag heeft gedaan om hare geboorte akte om een
huwelijk aan te gaan met een zekere Erlanson Andreas Peter enz. jaar 1841 (3)
Berg van den M. L. H. staat vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) Grietman van
Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van de voornoemde gedeserteerde
koloniste ons de verblijfplaats onbekend is maar dat zij wel een aanvraag heeft gedaan om hare geboorte akte om een
huwelijk aan te gaan met een zekere Erlanson Andreas Peter enz. jaar 1841 (3)
Berg van den M. L. H. staat vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) Grietman van
Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van de voornoemde gedeserteerde
koloniste ons de verblijfplaats onbekend is maar dat zij wel een aanvraag heeft gedaan om hare geboorte akte om een
huwelijk aan te gaan met een zekere Erlanson Andreas Peter enz. jaar 1841 (3)
Berg van den M. te Luik jaar 1824, jaar 1824 (3)
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Berg van den Maria 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 345
Berg van den Marten A. 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)
Berg van den Meine Pieters neemt de functie van de Ontvaner van Oostermeer tijdens zijn verlof waar enz. jaar 1839 (3)
Berg van den Meine Pieters neemt de functie van de Ontvaner van Oostermeer tijdens zijn verlof waar enz. jaar 1839 (3)
Berg van den Meine Wijbes te Oldelamer een stuk met zijn handtekening geeft met eerbied te kennen aan de Gouverneur
dat hij nog schuldig is het 5e en 6e termijn accijns van de Turf in 1822 en dat hij enz.jaar 1824 (4)
Berg van den Menne Wijbes Veenbaas te Oudelamer het betreft het antwoord op zijn request enz. jaar 1824 (2)
Berg van den Petrus Cornelis , Fuselier 2e Afdeeling Infanterie *01-08-1819 Den Bosch, 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)
Berg van den Pieter Meijnes benoemd als ontvanger der belastingen te Ried in plaats van Vries van der jaar enz. 1823 (3)
Berg van den Pieter Meines te Ried, 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)
Berg van den Pieter Meines vertrekt als onderwijzer te Bovenknijpe jaar 1815 (1)
Berg van den Pieter Meintes---- Bruining Alb. Schoolopziener van het 2e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Berg van den Pieter Meintes Provisionel Schoolonderwijzer in de Bovenknijpe tot
Schoolonderwijzer te Ried en Boer tevens dat hij als Organist kan fungeren document ondertekend door Alma S. Schout,
Anema Wijbe M., Nicolay R., Bonnema Tiete en Wiersma Jan Takels allen Gecommitteerden uit de Ingezetenen van Riedt
en Boer enz. jaar 1815 (4)
Berg van den R. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Berg van den R. de weduwe 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)
Berg van den R. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld)
op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18
Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Berg van den R. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten
worden vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge
enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Berg van den R. te Lemmer komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den
Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4)
Berg van den Reinder Roelofs staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met
jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)
Berg van den Reinder Roelofs te Ooststellingwerf 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)
Berg van den Rijk, Schoolmeester te Lemmer enz. jaar 1815 (1)
Berg van den Sipke Johannes, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz.,
jaar 1917 (5)
Berg van den Sjoerd---- Struik Hendrik wonende te Deventer Schipper van beroep het betreft een bekeuring te Leeuwarden
op de Grachtswal gegeven door de Commiesen van de Belastingen Berg van den Sjoerd en Horst ter Caroolus voor invoer
van Wijn enz. jaar 1839 (4)
Berg van den Sjoerd, 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)
Berg van den T. te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Berg van den Wiebe A. Onderwerp; hij wordt genoemd als aangrenzende aan als zuidoostwaarts langs de weg zouden
behoren enz. enz. tot bij zijn huis enz. jaar 1821 (3)
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Berg van den Y. te Heerenveen, 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)
Berg van der G. C.---- Brandenburg Klaas Sytzes Boer te Terband en één uit Het Meer en wel Meyerinck Gerrit en
genoemd de heer Berg van der G. C. : Onderwerp; het transporteren van haver van Heerenveen naar enz en wat er fout is
gegaan, jaar 1814 (6)
Berg van der Hendrik Pz. , te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (2)
Berg van der J. J. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Berg van der ….? Dojema Mink Jakobs, Boer te Hitzum hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en
de ambtenaar van de administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Berg van der ….? voorgedragen als Bij
Schatter enz. jaar 1825 (4)
Berg van der A. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Berg van der Aije Wietzes 542 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)
Berg van der Antje S. 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)
Berg van der E. Met personalia Veldwachter Zijn overlijden, jaar 1915 (2)
Berg van der Eise Alderts, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz.
enz. jaar 1815 (5)
Berg van der Foeke 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)
Berg van der G. C. te Heerenveen heeft verschoten f. 18-19 wegens transport tot Harlingen van een Kwekelingen van West
Stellingwerf, AEngwirden en Schoterland in den jare 1809, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van
Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813
jaar 1815 (10)
Berg van der H. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent
een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest
van De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de
Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van
boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier
(45)
Berg van der Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Berg van der IJme Jeens te Smallingerland 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)
Berg van der J. te Smallingerland 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 Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Berg van der Jan Wiebes hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de
bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Berg van der Johannes Bernardus, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831
die tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden
ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Berg van der P. S. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Berg van der P. S. te Smallingerland 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 Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
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Berg van der P., 19 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)
Berg van der Pieter Meines hij is aangesteld als School Onderwijzer in Riedt en Boer en hij heeft heden zijn post als
zodanig aanvaard enz. jaar 1815 (1)
Berg van der Pieter Meinesz. , Controle Harlingen 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)
Berg van der Pieter te Leeuwarden verzoekt om aangesteld te worden als Commies bij de Rijks Belastingen enz. jaar 1839
(4)
Berg van der Pieter te Leeuwarden verzoekt om aangesteld te worden als Commies bij de Rijks Belastingen enz. jaar 1839
(4)
Berg van der Ricard Meintes---- Bruys Machiel, hij wordt vermeld als overleden in het Hospitaal te Groningen enz.
Cannonnier Plaatsvervanger van Berg van der Ricard Meintes te Akkrum enz. jaar 1814 (3)
Berg van der Roelof B. hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de
bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Berg van der Servaas, 420 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)
Berg van der Sjirk Willems 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 Gorredijk, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen,
Gorredijk, Sneek (17)
Berg van der Willem L. Den Bosch Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar
1918 (1)
Berg van Foeke wegens leverantie Doodkisten van 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)

Berg van Foeke, Doodkist 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)

Berg van Meijer Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met zijn leden waarop geboorte
woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4)
Berg van Meijer Kopman in Kaas te Nijehaske Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel, jaar 1916 (8)
Berg van Meyer, 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)
Berg van Meyer, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te te Schoterland, jaar 1917
(5)
Berg van S.---- Gaastra Bauke S. Koopman te Workum bij welke behoorlijk executie is gelegd betreffende de verschuldigde
boeten en kosten verder een extract duplicaat quitantie dat de heer Vlieg T. te Sloten een som van f. 19, 24 heeft betaald
voor accins van 247 pond geraffineerd zout in 10 zakken uit het huis van Berg van S. te Sloten enz. contra Gaastra B. enz.
jaar 1839 (5
Berg van S.---- Gaastra Bauke S. Koopman te Workum bij welke behoorlijk executie is gelegd betreffende de verschuldigde
boeten en kosten verder een extract duplicaat quitantie dat de heer Vlieg T. te Sloten een som van f. 19, 24 heeft betaald
voor accins van 247 pond geraffineerd zout in 10 zakken uit het huis van Berg van S. te Sloten enz. contra Gaastra B. enz.
jaar 1839 (5
Berg van Sjoerd 1e luitenant bij het 1e batallon 1e afdeling Vriesche Schutterij thans ontvanger der Directe belastingen te
Sloten, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Friesland dat hij gehoord heeft dat de Heer Notten D. T.
tot Ontvanger is benoemd te Akkerwoude en dat hij graag deze functie te Birdaard enz. jaar 1839 (4)
Berg van Sjoerd 1e luitenant bij het 1e batallon 1e afdeling Vriesche Schutterij thans ontvanger der Directe belastingen te
Sloten, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Friesland dat hij gehoord heeft dat de Heer Notten D. T.
tot Ontvanger is benoemd te Akkerwoude en dat hij graag deze functie te Birdaard enz. jaar 1839 (4)
Berg van Sjoerd Schrijnwerker te Sneek een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens het in
bezit hebben van een boot zonder patent jaar 1824 (2)
Berg van Sjoerd staat vermeld in een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz, requesten van Sollicitanten naar
den Post van Controleur der Directe Belastingen te Birdaard met een door hem ondertekende sollicitatiebrief enz. jaar 1839
(3)
Berg van Sjoerd staat vermeld in een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz, requesten van Sollicitanten naar
den Post van Controleur der Directe Belastingen te Birdaard met een door hem ondertekende sollicitatiebrief enz. jaar 1839
(3)
Berg, van den L. Geb. Calais (Fr), laatst gewoond hebbende te Utrecht. Kanonnier Overleden te Koempoelang (Id) 1836,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Berg……n Elske wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Berga Gosse Jacobs Dienaar van Politie te Oudega 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)
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Berga S. gehuwd met Pool Minke, 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)
Berga Sjouke Alberts te Opsterland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door
huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier
met alle gemeenten van Friesland (86)
Berga Willem, 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)
Bergama Adrianus Bodegraven Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Ooststellingwerf, jaar 1916 (3)
Berge Jacob Menzes 296 Johannesga is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon
welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz.
jaar 1841 (7)
Berge ten Beijer---- Beijer ten Berge ….? Officier belast met de directie der werving te Leeuwarden zich op vrijdag avond
den 5e dezer een weinig voor zeeven uren met een pistool heeft doodgeschoten enz. enz. hij is nog gezien door de
werklieden bij de molen van den huisman Schaafsma Jurre enz. jaar 1814 (1)
Berge Ten Gerrit, 873 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)
Berge ten Kornelis H. , hij is aangesteld als schoolonderwijzer te Kollum enz. en heeft de functie per 4 november aanvaard
jaar 1822 (1)
Berge ten Kornelis H. aangesteld als School onderwijzer te Kollum ook genoemd de schoolopziener Ferf H. N. enz. jaar
1822 (1)
Berge ten T. M. (Titus Marius) zijn benoeming tot Burgemeester van Franekeradeel en zijn beediging en zijn eervol ontslag
als Burgemeester van Workum, jaar 1915 (5)
Bergema Aaltje wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Bergema Jacob Gerrits ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert
zijn volgens de Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem in juli 1814 na alhier met verlof
te zijn geweest is vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen en dat Puist Jan bij het 9e Batt.
In f. hier dient en dat Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd
volgens hun ouders en Rodenburg Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier
worden opgehouden door ziektes enz. jaar 1815 (1)
Bergen in Henegouwen naar de Schelde, Conditien en Voorwaarden betreffende een nieuw te graven vaart, zal zijn een
kanaal de aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis de vaart zal lang
worden omstreeks 25. 000 ellen verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; Rosoir, Bury,
Peruwelz, Sirault, Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau,
Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen met vetrnoeming van
Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)
Bergen van A. H & zoon Klokgieters te Midwolda (Onderwerp; Levering Klokkespel Dokkum). Jaar 1839
Bergen van Pieter, 77 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)
Bergen van W. te Breda 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)
Bergen van W. te Breda 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)
Bergen van, 542 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)
Berger P. te Joure als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Berger Antje x Wassenaar J. J. staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder
de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50
in de termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Berger B. M. (Bernard Maria) hij wordt benoemd als Burgemeester van Bolsward jaar 1919 (1)
Berger B. 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)
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Berger B. 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 1916 (5)
Berger Franciscus Johannes , Fuselier Algemeen depot der Landmagt, no. 33, * 30-11-1814 Amsterdam, hij wordt
vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der
alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a.
Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Berger P. J. Koopman Venlo, een verzoek om de dakleyen die in Entrepot opgeslagen zijn voor de werking met het
handelsverdrag met Frankrijk enz. enz. jaar 1841 (3)
Berger S. M. 29 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Berger Wijtze, 255 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)
Berger Willem ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn
volgens de Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem in juli 1814 na alhier met verlof te
zijn geweest is vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In
f. hier dient en dat Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens
hun ouders en Rodenburg Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden
opgehouden door ziektes enz. jaar 1815 (1)
Berger Willem 296 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)
Berger Willem, 460 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)
Bergers Anne de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de
Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een
lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Bergesma P. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Bergh Ernst Willem, Korporaal Algemeen depot der Landmagt no. 33, * 25-03-1819 Amsterdam, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Bergh v.d. H.---- Brunger P., Sluijterman A. F. , Schoonhoven W. A. en Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen
Visser L., Passing Harm, Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van S. enz.
jaar 1815 (10)
Bergh v.d. H. hij ondertekend een document samen met de Burgemeesteren en leden van de Vroedschap van de Stede
Workum met als onderwerp het de omslag voor Lantaarns, Brandspuiten en Klapgelden jaar 1815 (3)
Bergh v.d. H.---- Huijtema S. A. A. en Bergh v.d. H. , zij zijn als Schatters over 1824 teWorkum gedesigneerd enz. jaar
1823 (1)
Bergh v.d. H., Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een document dat aan de Gouveneur van
Vriesland gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde
eigendommen van 25 % enz. enz. enz. tevens een extract uit de Notulen van de Vroedschap waarin genoemd Abinga van
Humalda Jonkheer J , en de Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend) i.v.m. met een benoeming van een belangrijke post
door Abinga van Humalda Jonkheer J . , en getekend door Brandenburgh J. President en Potma A. L. (secretaris) ,
Koelman Jan., Stelwagen J. J., Trony J., tevens een handgeschreven en ondertekende brief van Sluijterman L. A. F. waar
hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend) jaar 1814 (9)
Bergh van den Giel Cornelis, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar 1818
(4)
Bergh van den Arnoldus geb. Steensel, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere
persoonsgegevens, welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar
1816 (4)
Bergh van den Catharina een antwoord op haar request dat deze vrouw door het overlijden van de Wel Errwaarde heer
Sweldens J. H. Roomsch Pastoor te Woudsend in armoede is gedompeld en dat zij wegens ouderdom en blindheid enz. en
dat haar pensioen daarom wordt verhoogd jaar 1817 (1)
Bergh van den Catharina gewezen religieuse in het klooster te Antwerpen wonende te Heeg ontvangt een ondersteunend
bedrag van f 260.= enz. enz. jaar 1817 (1)
Bergh van den G. C., ---- 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
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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 (18)
totale dossier (45)
Bergh van den Giel Cornelis , Vrederechter , Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke
Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding
van de bedragen, jaar 1817 (4)
Bergh van den Giel Cornelis---- Blocq van Scheltinga Daniel (Mr) Schout van de Gemeente Mildam te Brongerga ,
Coehoorn van Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen, Bergh van den Giel Cornelis plaatsvervangend
Vrederegter van Heerenveen en Pieterzen Siebe Pieters van beroep Koopman de drie laats genoemde te Heerenveeen dat
zij op den 23e december ten overstaan van de heer Kool van Heerens W. B. kopers geworden zijn van zekere huizinge en
erve genummerd 30 enz. enz. de eerste 4 ondertekenen dit document jaar 1815 (3)
Bergh van den Giel Cornelis---- Blocq van Scheltinga Daniel Schout van de Gemeente Mildam wonende op de
Pauwenburg, Coehoorn van Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Bergh van den
Giel Cornelis Plaatsvervangend Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Pietersen Siebe Pieters
Koopman te Heerenveen alle gedomicilieerd ten huize van de weduwe Volkman J. O. te Heerenveen no. 127 heb ik Born
Andries Deurwaarder bij de regtbank van eerste aanleg te Heerenveen aldaar wonende op nr. 69 geïnsinueerd aan de heer
Semler F. (Frederik) Schout van en wonende te Heerenveen als het hoofd van het plaatselijke bestuur enz. belast met het
aanschaffen van de benodigde localen voor de Regtbank enz. enz. jaar 1816 (4)
Bergh van den Giel Cornelis Hij staat op een lijst met het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar
1819 (4)
Bergh van den Giel Cornelis Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen enz.
enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Bergh van den Giel Cornelis te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Bergh van den Giel Cornelis te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Bergh van den Giel Cornelis te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Bergh van den Giel Cornelis te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1821 (4)
Bergh van den Giel Cornelis te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Bergh van den Giel Cornelis te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal Jaar 1821 (3)
Bergh van den Giel Cornelis te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Bergh van den Giel Cornelis te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Bergh van den Giel Cornelis te Heeerenveen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825 (4)
Bergh van den Giel Cornelis te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Bergh van den Giel Cornelis te Heerenveen, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Heerenveen enz. en
ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt,
jaar 1825 (4)
Bergh van den Giel Cornelis te Heerenveen, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in
het Arrondisement Heerenveen van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Bergh van den Giel Cornelis Vrederechter te Heerenveen en Lid van het Collegie van Regenten van de gevangenis te
Heerenveen enz. enz. jaar 1822 (5)
Bergh van den Giel Cornelis wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en
zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817
(4) dossier (18)
Bergh van den Giel Cornelis, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Heerenveen die op den 1e dag
van het vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Bergh van den Giel Cornelis, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van
Heerenveen jaar 1818 (4)
Bergh van den Giel Cornelis, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie
in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling
der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Bergh van den Giel Cornelis, hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd, voor zijn fuctie als Vrederegter te Heerenveen
enz. jaar 1817 (2)
Bergh van den Giel Cornelis, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Rauwerd
jaar 1816 (5))
Bergh van den Giel Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Bergh van den Giel Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Bergh van den Giel Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
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Bergh van den Giel Cornelis, 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)
Bergh van den Giel Cornelis, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr.
Heerenveen over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Bergh van den Giel Cornelis, te Heerenveen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar , met zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Bergh van den Giel, Tuimelaar Hendrik, Hij is een van de regenten van de gevangenissen in het Arrondisement
Heerenveen die geinstalleerd zijn. Enz. jaar 1814 (2)
Bergh van den H. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen
of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der
schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Bergh van den H. te Workum Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Bergh van den H. te Workum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Bergh van den H.,----Workum, benoeming van de leden van de raad , Schols J., Kannegieter J. , Hoekema S. J., van Beijma
thoe Kingma J. M., Lamoraal Sluijterman A.E., Kingma R. J., Troste C., Koelman J. Bergh van den H., Bronger K. E. en
als burgemeester Schols J. (Jurjen) en wethouders Kannegieter J. en Hoekema S. J. …Wij Willem bij de gratie gods Koning
der Nederlanden enz. (10)- jaar 1824
Bergh van den Haring 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)
Bergh van den Haring te Workum, 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)
Bergh van der Giel Cornelis, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in
het Kanton Heerenveen, arrondissement Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Bergh van der Giel Cornelis te Heerenven Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Bergh van der Giel Cornelis wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal
1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en
hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Bergh van der H., Municipale Ontvanger een ambtelijke brief getekend door de Burgemeester der Stad Workum Everts E.
A. (Evert Arend) jaar 1815 (2)
Bergh van der Haring te Hindelopen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Sneek met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Bergh van der Haring te Hindelopen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Sneek met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Berghardt Gerardus naar Noorwegen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en
komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Bergheger Jan Antony te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Berghof L. W. veearts te Oldeberkoop onderwerp betreft een verslag van inkomsten en dat hij misschien een middelmatig
bestaan heeft, hij is onbezoldigd en wat hij allemaal doet, enz, enz. jaar 1824 (10
Berghof L. W. Onderwerp: een mandaat ten zijne gunste tot betaling enz. jaar 1822 (1)
Berghof Roelof Theunis te Oldeberkoop (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten
tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808
opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Berghof Roelof Theunis te Oldeberkoop (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten
tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808
opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Berghof, L.W., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker
D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans
Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient
Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe
Kingma J. M. van., Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,
Greuve J. K. de, Pas, E. jaar 1823 (47)
Berghofen? Ja..? 212 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de
afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling
Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Berghout Leentje---- Roos de Pieternel dogter van Arends Johanes en van Berghout Leentje geboren te Harlingen volgens
opgave , de Hoofdbestuurders van het Bedelaarsgesticht te Hoorn verklaren dat zij is opgenomen sinds December 1802 enz.
enz., de opgave is niet volgens de waarheid gedaan en dat haar geboorte te Harlingen daar onbekend is enz. enz. jaar 1821
(2)
Berghuis Lieuwe Oostermeer Veerschip, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. Sanders te Amsterdam tot
indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaren 1913 - 1918
Berghuis A.te Kampen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
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Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
615-2, 27,1
Berghuis A.te Kampen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat19-06-1840
Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
717 blad 1
Berghuis Albert hij is een der leden van de Kamer van Koophandel, een lijst met 11 kolommen met veel info , o.a.
10-06-1920
Geboortepplaats en datum, huidig beroep, woonplaats, welke andere openbare betrekkingen hij meer bekleed enz. enz/ jaar
1920 (3)
A-3
Berghuis Daniel, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 2
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
05-01-1848
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
A-5
Berghuis Daniel, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 2
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
31-12-1852
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
A-6
Berghuis Daniel, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 2
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
12-01-1858
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
708-5_21
Berghuis H. de weduwe te Pieterzijl staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de
20-07-1841
Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
833-2
Berghuis H. de weduwe te Pieterzijl staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de
24-08-1841
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
Kollumeruitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele
land en Nieuw provincie (122)
Kruisland
949/21
Berghuis H. de weduwe te Pieterzijl Zij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn
20-09-1841
en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als verkoper van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
988-3, 21
Berghuis Hermannus te Pieterzijl en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Bladzijde 1
ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
988-3, 21
Berghuis Hermannus te Pieterzijl en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Bladzijde 1
ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
1246
Berghuis Hermannus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-07-1915
Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1915 (3)
A-3
Berghuis Hermanus de weduwe en erven, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen
blz. 2
en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
05-01-1848
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
A-5
Berghuis Hermanus de weduwe en erven, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen
blz. 2
en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
31-12-1852
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
615-2, 21
Berghuis Hermanus te Pieterzijl Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840
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)
615-2, 21
Berghuis Hermanus te Pieterzijl Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840
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)
526-1, 21
Berghuis Hermanus te Pieterzijl uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
22-05-1840
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
A-6
Berghuis Hermanus, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 2
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
12-01-1858
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
29-03-1825
Berghuis J. H. betaling voor geleverd ijzerwaren over 1824 F. 94.85 enz. jaar 1825 (4)
16-A
25-01-1825
Berghuis J. H. heeft tegoed f. 39-22-½ wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties
17-A
waar hij nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3)
484-10
Berghuis Krak ….? ontvangt betaling voor geleverde ijzerwaren en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra
11-04-1817
Meindert in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is
benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (13)
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Berghuis Krak ….?---- Suringar P. J. Majoor bij het 2e Bat. Landstorm wegens zijn overlijden wordt voorgedragen Cats Sz.
J. Kapitein bij de compagnie en tot Kapitein de heer Berghuis Krak ….? En tot Luitenanten de heeren Bruinsma E. en
Bolman H. verder wordt genoemd Katwinkel ….? Luitenant Colonel belast met de regeling van de landstorm enz. jaar 1814
(1)
Berghuis Krak ….?, hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving van de Heeren
Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als Particulieren enz.
jaar 1814 (2)
Berghuis Krak J. H. 1e Luitenant hij is Lid van de Krijgsraad, 2e Bataillon Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (2)

Berghuis Krak J. H. ----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht
en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz.
tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
35
Berghuis Lieuwe Oostermeer Veerschipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
21-09-1903
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
A-10-2, 2
Berghuis Sebold, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
Regist.9170
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
15-03-1873
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-9
Berghuis Sebold, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 2
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
24-03-1868
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
A-10-1, 2
Berghuis Sebold, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
Regist.9168
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
22-02-1873
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 2
Berghuis Sijbalt en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en
blz. 3
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
register 9170 gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
15-03-1873
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-9
Berghuis Sijbalt en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en
blz. 3
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
24-03-1868
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
A-10,-1, 3
Berghuis Sijbalt en kinderen, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
regist.9168
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
22-02-1873
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10-2, 6
Berghuis Sijbalt, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
regist. 9170
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
15-03-1873
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-6
Berghuis Sijbalt, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 6
12- ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
01-1858
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-9
Berghuis Sijbalt, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 6
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
24-03-1868
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
A-10-1, 6
Berghuis Sijbalt, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
regist. 9168
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
22-02-1873
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
833-2
Berghuis te Pieterzijl staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841
24-08-1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Acht(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
karspelen
313
Berghuis Winsemius Petrus ---- Gomes Ary J. , Laatschipper een strandvondst aangebracht te Makkum een opgevist fust
06-05-1819
Madera wijn bij de Rode ton op de Vliestroomer verklaren Loens Johannes Jacobus, Berghuis Winsemius Petrus en Rijk
Nicolaas alle drie ambtenaren bij de in en uitgaande regten en Breebaard Abraham Samuel Commies te voet bij de accijnsen
alle te Makkum gestationeerd enz. jaar 1819 (4)
801 en 824
Bergma Daniel ----Herbayum: een document met als onderwerp: In de staat van schuld der Armen enz. tevens een stuk
05-09-1814
waarin genoemd wordt dat zij tegoed hebben van Bergma Daniel thans te Harlingen wonende fl. 600 en van Laan van der
Klaas Baukes fl. 700 en Rinia N?. A. de weduwe fl. 600. enz. enz. jaar 1814 (5)
470
Bergman Daniel---- Boer de Paulus te Harlingen, de inwoners van den Dorpe Hurbayum hebben zig bij de schout beklaagd
19-05-1815
dat blijkens de advertentie in de Leeuwarder Courant van 17 Mei 1815 de Pastorie Huizinge ten instantie van voornoemde
de Boer als Eischer op Dinsdag de 23e dezer op het voormalige Landshuis te Leeuwarden bij Executie staat te worden
verkocht enz. enz. en dat de obligatie schuld bedraat fl. 2195.= ten voordeel van Bergman Daniel maar bij overdracht nu
van Boer de Paulus is enz. enz. jaar 1815 (4)
966/7 en
Bergman H. te Lemmer staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14, 3
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
27-08-1839
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)
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Bergman L. H. Veearts te Nijeberkoop, onderwerp: Inlichtingen over hem gevraagd enz. jaar 1822 (1)
Bergman L. W. Veearts der 2e klasse en rang te Nijeberkoop over hem wordt inlichtingen gewonnen zoals hun kundigheid
enz. met het antwoord daarop ook wordt vermeld dat hij een kleine boerderij heeft, ook worden genoemd de heren Coulon
en Banga gecommiteerden uit de geneeskundige commissie) jaar 1822 (8)
Bergman Oenze Veldwachter Leeuwarden, jaar 1917 (2)
Bergman P. B. Kapitein is met zijn schip de Jonge Johanna op 25 april vanuit Starcross, Exeter vertrokken naar Bord., staat
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) (midden)
Bergman Sietze Hendriks Boereknegt in de Lemmer, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a.
woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e
october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)
Bergman Sietze Hendriks Boereknegt in de Lemmer, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a.
woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e
october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)
Bergman Willem, 357 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)
Bergman Willem, 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)
Bergmans J. J. ---- Bierma H. I. (Hessel Idzes) Assessor van Westdongeradeel Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor
een onderwijzer te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van Brantgum
enz. enz. getekend door en commissarissen Stinstra Jan Tomas, Hiemstra G. F? , Jong de J. B. , Bergmans J. J. , Bosch
P. D. Mellema Hoite Jacobs, Bijlstra G. G. Meinema J. K., Wouda J. G. D. , Jong de F. A. , Braaksma Sjoerd, Popke
Jacob Sjoerds , en de secretaris Klaassesz Jan. jaar 1821 (4)
Bergmans IJme Haukes te Westdongeradeel 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)
Bergmans J. 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)
Bergmans J. J. Bakker te Metslawier hij is bekeurd wegens het vervalsen van duplicaat accijns formulier enz. enz. jaar 1825
(3)
Bergmans J. J. van beroep bakker te Metslawier en veroordeeld van het rijk geconfisqueerdde meel enz. de Ontvanger te
Nijkerk (Fr) eordt gemagtigd voor de verkoop enz. jaar 1825 (3)
Bergmans J. J. te Ee 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)
Bergmans J. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bergmans Jan J., Bakker te Metslawier ji is bekeurd vanwege 5 mudden roggemeel zonder vergunning en dit frauduleusen
vervoer enz. enz. jaar 1825 (5)
Bergmans Jan Johannes---- Mosselman Bienze en Visser Anne zig aan het bij missive bedoelde ophalen van puin langs de
wallen van het Dokkumerdiep hebben schuldig gemaakt aan het beschadigen van de oevers, van welke bevinding daar de
politie bedienden Douma IJpe Pieters Agent en Bergmans Jan Johannes Dienaar van de Politie een proces verbaal enz. jaar
1840 (8)
Bergmans Jan Romkes hij is een der leden van de Kamer van Koophandel, een lijst met 11 kolommen met veel info , o.a.
Geboortepplaats en datum, huidig beroep, woonplaats, welke andere openbare betrekkingen hij meer bekleed enz. enz/ jaar
1920 (3)
Bergmans Jan Romkes, Koopman ---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met zijn leden waarop
geboorte woonplaats beroep enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk, Demes Hermanus Franciscus Gerardus,
Bergmans Jan Romkes, Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke, Prins Willem Anne,
Bleeker Gabe secretaris der kamer jaar 1918 (4)
Bergmans Jan Romkes, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum en
omliggende gemeenten jaar 1917 (3)
Bergmans K. H. te Ternaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bergmans K. H. te Ternaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Bergmans K. H. te Ternaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
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Bergmans K. H. te Ternaard, wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij
Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.
als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bergmans O. G. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Bergmans Oege Gosses 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)
Bergmans Oege wegens het verwen van Pieken; Staat vermeld op de staat van schulden van de gemeente Holwert enz. jaar
1815 (1)
Bergmans Y. te Holwerd, wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij
Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.
als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bergsma ---- Boer de A. Chicory fabrikeur te Leeuwarden, Bottinga Wiebe Oenes te Deinum, Swart de Isaac Ontvanger
der Belastingen te Tzum en de weduwe Bienema E. R?. geboren Bergsma te Oudeschoot zij hebben allen geklaagd
wegens de onevenredige aanslag in de Grond belasting enz. enz. en zij hebben tot hun taxateur benoemd Ploeg van der
Rein jaar 1821 (1)
Bergsma Gerben J. 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)
Bergsma IJsbrand Hessels hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens
van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet
bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst
zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)
Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Schout van de gemeente Metzlawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Douma Popke Douwes verzoekt onderstand aan de Armenverzorgers van Anjum als zijnde de plaats
van geboorte enz. jaar 1816 (1)
Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Schout van Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de
Armverzorgers van Metslawier dat aldaar Gerbens Doetje weduwe van Eeltjes Jan de Alementatie over te nemen van
Niawier verder een brief ondertekend door Posthumus Klaas Klaases Deurwaarder dat op verzoek Herberg van den Pieter
Jans en Westra Pieter Willems als Armvoogden van Niawier gesommeerd aan Jaspers Hijlke als Armvoogd van
Metslawier enz. jaar 1814 (4)
Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Schout van Metslawier schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen
Generaal van Vriesland dat hij als fungerende Schout van Metslawier wil voordragen Reiding Jan Pieters lid van de Raad
der gemeente en te Metslawier woonachtig tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat
Donga Jan Janzen tot heden als secretaris gefungeerd en wordt weer voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente
enz. jaar 1814 (2)
Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Schout van Metslawier verzoekt betaling aan de Gouveneur van Vriesland voor de
levering van paarden aan de Russische Artillerie enz. jaar 1814 (2)
Bergsma J. S?. te Groningen verzoekt de koning om een ander post omdat hij in militaire dienst is geweest en in het
hospitaal te groningen enz. jaar 1824 (2)
Bergsma Petrus A. 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)
Bergsma S. P. Herbergier en Hoofdkantoor te Drachten Schip de Fortuna, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1904
Bergsma T. ? Schip de Vier Gebroeders, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Bergsma A. D. 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)
Bergsma A. H. te Dragten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Bergsma A. T. te Welsrijp 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)
Bergsma A. T. te Welsrijp 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)
Bergsma A. te Oldelamer dat zijn schade aan het vee en boerderij ten gevolge van de hoge waterstand en overstroming
vergoed ten bedrage van enz. enz.word,t jaar 1916 (24)
Bergsma Abel D., 253 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)
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Bergsma Abele D., 137 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)
Bergsma Abele D., 161 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)
Bergsma Abele D., 72 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)
Bergsma Akke H. 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)
Bergsma Akke Hylkes weduwe van Wanders Harmen, Zij 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)
Bergsma Andries, Beurt en Veerdienst van Pingjum naar Bolsward, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen
en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Bergsma Andries, Beurt en Veerdienst van Pingjum naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen
en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Bergsma Andries, Beurt en Veerdienst van Pingjum 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 1866 (8)
Bergsma Ane Amsterdam Zijn sollicitatie als Veldwachter met personalia , jaar 1915 (2)
Bergsma Anne H. te Drachten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Bergsma Anne, 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)
Bergsma Arend A. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bergsma Auke Alles 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)
Bergsma Auke D. 1 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende
het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met
12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken
zijn enz. jaar 1841 (6)
Bergsma Auke Dirks 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Artillerie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Bergsma Auke Thomas Goenga staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij
van Wijmbritseradeel 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 (6)
Bergsma Auke, 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)
Bergsma B. A. Onderwerp Arrest Hoge Raad jaar 1841 (1)
Bergsma Bauke nr. 33 in wijk H. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Bergsma Bauke Walles, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie
Canton Franeker die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Bergsma Bauke Walles, Hoekstra Albert Sjoerds, Kamminga Sjoerd Nannes en Straaten van Lieuwe Martens, de Schout
van de Gemeente Almenum schrijft aan de Commissaris Generaal van Vriesland dat op nieuw in de Landmilitie van de
gemeente vier opgeroepen personen zijn als voormeld enz. en dat 2 van hen een plaatsvervanger enz. jaar 1814 (3)
Bergsma Brugt J. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde
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Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar
1824 (3) Dossier 6
Bergsma C. Onderwerp Arrest Hoge Raad jaar 1841 (1)
Bergsma C. A?. Hoogleeraar te Utrecht het betreft dat de de toestellen tot het verwarmen van groote localen door warme
lucht gemaakt kunnen worden voor f. 25 tot f. 30 door ieder werknemer enz. jaar 140 (4)
Bergsma C. te Idaard betreft betaling wegens veroordeling enz. komt ook in voor Vigelin van Claerbergen P. E. A.
(Jonkheer) jaar 1841 (3)
Bergsma C. te Idaard er staan geen bedenkingen dat hij de functie van Adj. Houtvester krijgt jaar 1841 (1)
Bergsma C. te Idaard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend
Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Bergsma C. te Idaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Bergsma C. te Idaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Bergsma C. te Idaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Bergsma C. te Idaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Bergsma C. te Idaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Bergsma C. te Idaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Bergsma Cornelis betreft de naamsaanneming jaar 1823 (1)
Bergsma Cornelis geeft met eerbied te kennen dat hij tot zijn groote verwondering gezien heeft het besluit een vrijjaar voor
de jagt aangezien er een grote overvloed van Haas aanwezig is en voor de landbouw enz. jaar 1839 (4)
Bergsma Cornelis Kantonregter te Rauwerd hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog
Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en
Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen
van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (8)
Bergsma Cornelis Scheltinga , 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)
Bergsma Cornelis Scheltinga 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)
Bergsma Cornelis te Idaard staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van
Idaarderadeel 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 (6)
Bergsma Cornelis vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden met
functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Bergsma Cornelis 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)
Bergsma Cornelis 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)
Bergsma Cornelis, een Heerenhuis wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bergsma D. H. te Haulerwijk, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bergsma D. H. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Bergsma Daniel,---- 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
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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)
Bergsma Djurre R., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Bergsma Douwe Zytses te Dragten , 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)
Bergsma E. H. schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil dat de heeren Goslings
Oege en Schonegevel Taco voormalige Maire en Adjunct van Dockum voor 2 uur aan zijn Logement kwamen om hem van
daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. de excuses van de heer Schonegevel en Vries de
Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet aanwezig waren
maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en Helder Pieter
ook niet vanwege zijn hoge leeftijd verder de benoeming van Klaver A. F. (Alle Franzen) tot Burgemeester waardoor een
vacature is ontstaan in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand
Jan Pieters tot Provisioneel Burgemeester, Klaver A. F. (Alle Franzen) tot Burgemeester, en Cock Johannes tot lid van de
Vroedschap en Slooten van Adrianus idem enz. jaar 1814 (8)
Bergsma E. H. ---- 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)
Bergsma E. H. (Mr.) te ‘s Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Bergsma E. H. en Fontein P. Onderwerp: ordonnantiën ten name van voornoemden groot f. 292 en f. 182 enz. jaar 1814 (1)
Bergsma E. H. en Sminia van H. beide zijn benoemd bij besluit van 2 december 1813 residerende te Leeuwarden deze brief
is ondertekend door Loon van F. (Folkert) als Provisionele Maire van Rauwerdt jaar 1813 (3)
Bergsma E. H. en Sminia van H. Commissarissen Generaal in Vriesland, onderwerp; Slot der berekeningen wegens gedane
betalingen voor onderhoud der gevenagenen in Vriesland over December 1813 en. jaar 1814 (2)
Bergsma E. H. en Sminia van H. Onderwerp: een acte van Chargement met no. 987 groot twee duizend honderd negen en
negentig guldens enacht stuivers ten laste van voornoemden enz. jaar 1814 (1)
Bergsma E. H. hij schrijft een zeer uitvoerig rapport betreffende de loting te Lemmer voor de Militie, aangezien in deze
hoek de vorige keer relletjes zijn uitgebroken waren er nu 2 veldwachters voor de kerk geposteerd ik heb bij de heer
l’Amoraal Rengers ….? geïnformeerd of de kerk in gereedbaarheid was gebracht, het kleppen van de klokken op de
bepaalde uren , het posteren van Veldwachters voor de deur van de Kerk als twee gewapende gerechtsdienaren onder het
opzicht van de Stads Major van Leeuwarden en tot het bezorgen van Lotingsbiljetten en schrijfbehoeften enz. enz. ook
genoemd de heer Eysinga ….? Het blijkt dat de heer Rengers de hoge nummers bovenin heeft gelegd zodat hij daardoor de
gunst van die van Lemmer enz. er zal hiernaar een onderzoek komen. Verder is de loting zeer rustig verlopen, Enz. jaar
1814 (8)
Bergsma E. H. hij wordt vermeld in een document betreffende belasting registratie met een ordonnantie van fl. 5000.=
enz. jaar 1821 (3)
Bergsma E. H. Onderwerp: een ordonnantie ad. F. 5000 ten name van hem en Sminia ….? Jaar 1814 (2)
Bergsma E. H. te ’s Gravenhage wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide genoemde in de functie van Commissarissen
Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
Bergsma E?. Scheltinga, 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)
Bergsma Ennius 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)
Bergsma F. J. te Greonsterp 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)
Bergsma F. te Greonterp 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)
Bergsma F. te Greonterp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
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Bergsma F. te Greonterp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Bergsma F. te Greonterp 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)
Bergsma Feike 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)
Bergsma Fetje vrouw van Stellingwerf Hendrik, 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)
Bergsma Frans J. te Tjerkwerd 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)
Bergsma G. A. 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)
Bergsma G. M. te Warns,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Bergsma Gerben, 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)
Bergsma Gerrit wegens geleverd elecriciteit voor ligt en jenever voor de wacht te Achlum, hij wordt vermeld op een
specifike Staat der schulden van de Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene uitgaaf der Gemeente voor den
dienst over 1815 (2)
Bergsma Gerrit de weduwe Rentenierske, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bergsma Gerrit Nijega Veldwachter te Smallingerland, jaar 1918 (3)
Bergsma Gilles S. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende (
1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.) hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)
Bergsma H. Gecommetteerde van de Kerkraad zijn handtekening staat onder het document; staat vermeld op een
document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie
van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant
Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Bergsma H. 5 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)
Bergsma H. J. 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)
Bergsma H. J. te Roordahuizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Bergsma H. J. te Roordahuizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Bergsma H. Jz. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden
met vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Bergsma H. M. 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)
Bergsma H.---- Russing P. B. (Petrus Bartholomeus) Predikant te Nijkerk (fr) ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de kerkenraad der hervormde gemeente een collecte voor hen die wegens dringende behoefte
dergeene die hun leven hebben gewaagd ter verdedigng van alles wat ons dierbaar is enz. een ieder was het hier mee eens
behalve de oudste Diaken Blom Abraham Lieuwes en leit na de gadsdienst door de jongste Diaken Rijpma Pieter aan onze
leeraar weten dat hij niet mee wil doen en dat hij op den dank en Bede dag niet in de Kerk te Nijkerk kwam enz. verder een
door de Koster Jansma S. ondertekende brief ook een door Bergsma H. de Schout van de Gemeente Metslawier en door de
Bode van Metslawier Meintsma W. ondertekende brief betreffende voorgaande enz. jaar 1815 (12)
Bergsma H. te Lemmer staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
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Bergsma Harm Abels----Trip Luitzen Hendriks, plaatsvervanger voor Bergsma Harm Abels, 8e afd. Infanterie, hij staat
vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig
artikel 171, wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.
Jaar 1825 (4)
Bergsma Harm Meines te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een
gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen
(15)
Bergsma Harmen 57 is zijn volgnummer en Koudum 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)
Bergsma Heine Pieters te Wijnjeterp, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. Jaar 1841 (9)
Bergsma Hendrik D.---- Wees v.d. Eise Gerrits plaatsvervanger van Bergsma Hendrik D. 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)
Bergsma Hessel Scheltes Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat
deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en
de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens
dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze
functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland , verder een uitgebreid
verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder ondertekende verklaringen van Evinga
Scholte Hommes, Bergsma Hessel Scheltes, Obes Postma en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W.
(Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door de bewoners van
Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise
Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems,
Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder ondertekende verklaringen
van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)
Bergsma Hielke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Bergsma Hielke, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Bergsma Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en
schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz.
jaar 1814 (8)
Bergsma Huite Harmens hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante
schoolen int lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat
er een school en onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4)
Bergsma Ibs Jans, 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)
Bergsma Ids Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Bergsma Ids Jans Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Bergsma Ids Jans 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)
Bergsma Ids Jans, 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)
Bergsma Ids Met signalement Politiebediende Dokkum, jaar 1915 (3)
Bergsma Ijsbrand te Amsterdam, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter
in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Grietman van Oostdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Vischer Thijs Johannes, Hoitsma Lieuwe, hun verlofpassen foutief zijn enz.
jaar 1817 (1)
Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Grietman van Oostdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
verzoekt toezending van binnenvellen betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Grietman van Oostdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. tevens ondertekend de secretaris Witteveen F. dit document jaar 1817 (4)
Bergsma J. C. , Dijkgraaf hij is de grootste Debiteur van Dockum en dat deze tot heden nalatig blijft deze schuld af te doen
enz. enz. en dat de vrederegter van Dockum nu adviseerd aan het Dijksgraafgeregt om hem 6 weken de tijd te geven enz.
enz. jaar 1817 (1)
Bergsma J. C. , 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)
Bergsma J. C. de weduwe en Burmania Rengers van Jonkheer J. S. G. J. Onderwerp betreft hun eigendommen te Knijpe
en Mildam aar 1820 (3)
Bergsma J. C. 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)
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Bergsma J. C. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Bergsma J. C. Jz. bij de 3e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren,
Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)
Bergsma J. C. Jz. 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 voordragt van
hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)
Bergsma J. C. Jz. 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)
Bergsma J. C. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Bergsma J. C. wordt vermeld met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de
nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (9)
Bergsma J. C., Dijkgraaf een ambtelijk stuk betreffende lastgeving aan de Dijkssecretaris enz. ondertekend door de
Secretaris Liquidateur van et voormalige district Oostdongeradeel Witteveen J. enz. jaar 1818 (2)
Bergsma J. C.-----Feijens G. L. advocaat bij de rechtbank is benoemd tot Plaatsvervanger bij de rechtbank te Leeuwarden
i.p.v. de overleden Bergsma J. C. enz. jaar 1820 (2)
Bergsma 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 Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz.
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bergsma J. en Sminia van H ., Betreft een fonds voor de Franse Kostscholen en de verplichting ene Fransche
madamoiselle op school te hebben, en de slechte betalingen van tractementen enz. beide ondertekenen dit document jaar
1814 (3)
Bergsma J. Grietman en Assessor van Dantumadeel ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent
biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en
sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Bergsma J. Hij is mede ondertekenaar als lid der Gemeente raad van Menaldumadeel van het document de Rekening van
Verantwoording inkomsten en uitgaven van Menaldumadeel over de jare 1811 enz. jaar (1) dossier (16)
Bergsma J. J. Luitenant Collonel van het 12e Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
datdoor het overlijden van Tjepkema Marten S. een plaats in. in Krijgsraad van het 12ed Batt Landstorm opengevallen
zijnde enz. en er wodt voorgedragen Wassenaar Kornelus Luitjens enz. jaar 1815 (1)
Bergsma J. J. zijn aanstellling te Dronrijp als ontvanger der Belastingen i.p.v. de overleden Tjepkema M. S. jaar 1815( 2)
Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) dit gaat over zijn ontslag als ontvanger der Directe Belastingen te Dronrijp omdat hij is
benoemd tot Grietman van Dantumadeel jaar 1816 (1)
Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een verzoek van Bleek van der Pieter Jurjens Oom en voogd van Bleekstra Jan Koertst zijn pupil van de
Nationale Militie mag worden ontslagen enz. jaar 1817 (1)
Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie Rotte de C. F. J. zijnde een der leden van de Grieterny raad welke benoemd is tot het
tekenen van enz. maar dat er enkele zeer belangrijke attesten diene te worden opgemaakt die geen uitstel meer gedoogd en
er wordt voorgedragen Sikkema Sikke Andries te Akkermanom geauthoriseerd te mogen worden enz. jaar 1817 (2)
Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie Alberts Albert * naar gissing in 1799 onder Kooten dat de armvoogden van
Zwaagwesteinde vonden dat zij op kosten enz. enz. jaar 1818 (2)
Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) te Dronrijp een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp benoemd op de
post van Grietman en hij draagt voor Hoekstra Wytze Keimpes voor de post van Ontvanger. Jaar 1816 (2)
Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) te Dronrijp Ontvanger die als Grietman van Dantumadeel wordt benoemd en de heer
Victor N. B. zijn post overneemt jaar 1816 (2)
Bergsma J. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Bergsma J. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Bergsma J. J. Luitenant Collonel Commanderende het 12e Battaillon Landstorm, het betreft een bricht op het ingediende
request van Swart A. S. Cum Soc. Sergeant bij de 2e Comp. over de aanschaffing van de Distinsive teekenen Hoeden
Degens of Sabels heeft de eerr hierbij aan te voldoen, Wassenaar K. L. Kapitein in dit Bataillon verklaard dat een zijn
onderhebbende officieren de Hoeden Degens of Sabelsvoldaan uitgezonderd Swart Abraham Sjoukes, Twijnstra Jacob Jans
en Westerveld Tiete Haijes alle Sergeants en wonende te Dronrijp zij worden gedaagd door de Auditeur Huber L. J. en
tevens de veroordeling enz. jaar 1815 (10)
Bergsma J. J. Majoor hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm jaar 1814 (1)
Bergsma J. J. Raad van ’t Gen. Commissariaat te Dronrijp, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt
hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814
Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814
(6) (Dossier 26)
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Bergsma J. J. te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus
Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Bergsma J. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der
schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Bergsma J. J. wonende te Dronrijp een brief van de Directer der Directe Belastingen in Vriesland dat eerstgenoemde
geschikt is voor de post van Provisionele waarneming van deze Ontvanger plaats te Dronrijp enz. jaar 1815 (1)
Bergsma J. J.---- Ypeij ….?, Hijlkama ….?, Bergsma J. J., Fontein P., Haer van der B. De Ontvager Generaal van Vriesland
verzoekt aan de Commissaris Generaal van Vriesland om ook de voornoemden te verwittigen dat de betaalrol enz. jaar 1814
(1)
Bergsma J. K. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Bergsma J. nr. 26 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)
Bergsma J. Terhorne Schip de Terhorne, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Bergsma J. Terhorne Schip de Terhorne, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Bergsma J.J.---- Tjepkema Marten Sakes Ontvanger (overleden) overdracht van zijn gegevens aan Bergsma J.J. met de
handtekening van de weduwe Tjepkema en Bergsma J. J. tevens ondertekenen Posthumus L. L. en Buma Vietor N. en
Spree S. als Controleur jaar 1815 (4)
Bergsma J.J.--- Tjepkema Marten Sakes Ontvanger (overleden) zijn post gaat naar Bergsma J.J. jaar 1815 (2)
Bergsma Jacob Hendriks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Bergsma Jacob Johan 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)
Bergsma Jacob Johan---- Lycklama à Nijeholt T. M ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Bergsma Jacob Johan gewezen Raad bij het Commissariaad Generaal in Vriesland enz. jaar 1815 (3)
Bergsma Jacob Johan te Dronrijp, hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verzoek dat de declaratie groot f 175 terzake de
kosten van waarneming der functie van de Heer Lijcklama a Nijeholt Commissaris van het arr. Heerenveen enz. jaar 1815
(3)
Bergsma Jacob Johan 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)
Bergsma Jacob Johan wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Bergsma Jacob, 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)
Bergsma Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Bergsma Jacob, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (3)
Bergsma Jan Dirks 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)
Bergsma Jan Dirks te Barradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Bergsma Jan H. ,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer Slaperdijk te Noordwolde gemeente Hemelumer
Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen) met o.a. Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen,
Woonplaats pachter, Naam van zijn borg, rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3)
Bergsma Jan Jans betaald huur voor de Plaats te Jubbega fl. 173,=or 3 jaar, komt voor in een document Geextraheert uit het
Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der
Bezittingen (veel Zathes en Landen) inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex
enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)
Bergsma Jan naar Noorwegen, 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)
Bergsma Jan naar Noorwegen, 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)
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Bergsma Jan naar Noorwegen, 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)
Bergsma Jan Yedes Makkum Scheeps Eigenaar, jaar 1839
Bergsma Jelle, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Bergsma Jetske Wiskia Leeuwarden St. Vaartreder is nog minderjarig, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1890
Bergsma Jetske Wiskia---voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris der Stoombootrederij
“Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden enz, jaar 1890
Bergsma Joh.’s 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)
Bergsma Joh’ s, 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)
Bergsma Johan J. ondertekend en ter ordonnantie van dezelven Spoelstra B. Soll. de secretaris een brief aan de Secretaris
van Staat voor de Binnenlandsche Zaken en hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat
voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verzoek dat de declaratien ter zake van
het waarnemen van de functie van Lycklama à Nijeholt T. M. als Commissaris enz. jaar 1815 (5)
Bergsma Johan Jacob---- Hoekstra Wytze Keimpes, Griffier bij het Nedegerecht te Dronrijp hij wordt door Bergsma Johan
Jacob Ontvanger aldaar voorgedragen als ontvanger enz. jaar 1816 (1
Bergsma Johannes Casparius ---- Feijens Georgius Lambertus , Hij staat vermeld op een document met 5 kolommen
informatie van voordracht voor de functie van Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Bergsma Johannes
Casparius is overleden op 9 Juli j.l. enz. enz. jaar 1820 (4)
Bergsma Johannes Casparus----- Bergsma Cornelis wonende te Idaard, geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van
Johannes Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam, van
Scheltinga Bergsma Dossier en een afschrift van het testament van Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de
kinderen Arent Cornelis van Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van
Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van
L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga , en E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van
Scheltinga, en B. T. van Eysinga. jaar 1822 en 1823 (9)
Bergsma Johannes Casparus Grietman van Oostdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Bergsma Johannes Casparus---- Banga Aafje Jans weduwe van Lieuwes P. onder Aalsum tegen Witteveen Jouwert te
Dockum.onderwerp vernietiging van een koopcontract aangegaan op 28-02-1817 van een huis no. 58 schuur enz. dat het
vonnis behelsende enz. tevens ook Bergsma Johannes Casparus in de tijd te Metslawier woonachtig heeft aan de heer
Witteveen Jouwert in leven echtgenoot van Stapert Tetje en aan Reiding Jan Pieters verkogt zekere landerijen enz. de heren
Witteveen Jouwert en Reiding Jan Pieters hebben deze landerijen weer doorverkocht aan Banga Aafje Jans enz. enz. enz.
jaar 1825 een dossier (10)
Bergsma Johannes Casparus---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard, geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes
Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam, van Scheltinga
Bergsma Dossier en een afschrift van het testament van Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen Arent
Cornelis van Scheltinga, en wijlen Daniel Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de
toestemming om de naam aan te nemen jaar 1822 (12)
Bergsma Johannes Casparus---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard, geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes
Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam, van Scheltinga
Bergsma Dossier en een afschrift van het testament van Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen Arent
Cornelis van Scheltinga, en wijlen Daniel Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga en de
toestemming om de naam aan te nemen jaar 1823 (12)
Bergsma Johannes Casparus staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 1 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2
uitmakende de Militie Cantons no. 1 en 2 enz. 1815 (2) Dossier (15)
Bergsma Johannes Casparus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der
Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook
ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Bergsma Johannes Casparus te Anjum 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)
Bergsma Johannes Jacobus---- staat vermeld in een dossier en een document Wij Willem bij Gratie Gods Prince van Oranje
Nassau Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden gehoord de voordragt door onze Commissaris Generaal voor
Binnenlandsche zaken enz. hebben besloten genoemde te benoemen tot Raad bij het Generaal Commissariaat in het
departement van Vriesland enz. jaar 1814 (9)
Bergsma Johannes Jacobus---- staat vermeld in een dossier en een document Wij Willem bij Gratie Gods Prince van Oranje
Nassau Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden gehoord de voordragt door onze Commissaris Generaal voor
Binnenlandsche zaken enz. hebben besloten genoemde te benoemen tot Raad bij het Generaal Commissariaat in het
departement van Vriesland enz. jaar 1814 (9)
Bergsma Johannus Caparus Begsma benoemd tot plaatsvervangd rechter te Leeuwaden i.p.v. Vierssen W. L. deze is
benoemd als rechter jaar 1815 (1)
Bergsma Joost W. 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)
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Bergsma Joost, Macasser, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Bergsma Joost, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1872 (2)
Bergsma Joost, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1875 (2)
Bergsma Jos Jans 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)
Bergsma Jz. Johannes Casparus 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)
Bergsma K. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de
belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz.
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Bergsma Klaasken Gerbens, Betreft verplegingskosten voor Klaasken Gerbens Bergsma naar het Krankzinnigengesticht
St. Elisabeth Gasthuis Deventer, jaar 1840
Bergsma Lolke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Bergsma Lolke, 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)
Bergsma Meine Harmans bezittende de 3e rang van schoolonderwijzer benoemd te Nieuwehorne ook genoemd Korff J. F.
Schoolopziener te Oldeberkoop enz. jaar 1823 (4)
Bergsma Meine Harmens---- Welsterberg J., Onderwijzer te Nieuwe Horne hij krijgt ontslag per 12 Mei 1822 wegens
deszelfs Krankzinnigheid ook al omdat hij logerende in de herberg te Donkerbroek uit het raam van de bovenkamer is
gesprongen en zijn benen enz. enz. en door een dienaar van Politie enz. enz. en de post wordt waargenomen door Bergsma
Meine Harmens bezittende de derde rang , ook genoemd de schoolopziener Korff J. F. enz. jaar 1822 (4)
Bergsma nJohannes jacobus staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2
uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)
Bergsma P. A. Onderwerp; veranderingen in de onbebouwde eigendommen als Landeigenaar te Dokkum en voor
komende op het releve der Landerijen en een overschrijving wegens verkochte enz. enz. hij heeft verkocht aan Halbesma
Anne Fouwes, Galien van der Sjoerd Sybes, Westra Auke Rinzes, Annema Tabe Tjeerds , Westerbaan Harmen Dates,
Hoop de Jan en Hoop Evert L. met vermelding welk soort land en hoe groot jaar 1821 (2)
Bergsma P. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bergsma P. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Bergsma P. A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Bergsma P. A. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen
betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij
voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Bergsma P. A. te Idaard 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)
Bergsma P. A., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude
ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800
guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Bergsma P. U. te Tirns 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)
Bergsma Petrus Adrianus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Bergsma Petrus Adrianus Leeuwarden St. Vaartreder en Gemeente Secretaris, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1890
Bergsma Petrus Adrianus te Idaard staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de
Grietenij van Idaarderadeel 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 (6)
Bergsma Petrus Adrianus--- voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris der Stoombootrederij
“Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden, jaar 1890
Bergsma Petrus Adrianus, 301 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)
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Bergsma Pieter Atzesw, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die
tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden
ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Bergsma Pieter P. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem Bataillon Inf. 1 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Bergsma Pieter te Witmarssum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters
der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid
zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Bergsma Pieter Woensel Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Bergsma R. L. 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)
Bergsma Ruurd Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bergsma Ruurd de weduwe Boerin van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bergsma S. D. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Bergsma S. G. (Notaris) te Leeuwarden 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)
Bergsma S. R.----Rodenhuis F. B. wordt aangesteld als commies i.p.v. Bergsma S. R. tegen een tractement van.. enz. enz.
jaar 1815 (2)
Bergsma S. te Beers staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Bergsma S.te Beers staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.
(Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841
(5)
Bergsma Sake A., 289 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)
Bergsma Sake Ritskes hij wordt voorgedragen voor de post van Commies der derde Klasse te Kollum hij is een der
geremoveerde (afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2)
Bergsma Sake Ritskes te Suawoude Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvangHardegarijp enz. enz. jaar 1822 (2)
Bergsma Sake Ritskes te Suawoude, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Hardegarijp in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Bergsma Sara Susanna weduwe van Roos van Bienema Epke hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de
commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd
aangeslagen voor de belastingen 1814 voor Personeel en Mobilair enz. over jaar 1814 (5)
Bergsma Sijbren Andries 46 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van
hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden
en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te Groningen om
afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
Bergsma Sipke†---- Posthumus Anne Annes laatst weduwe van Bergsma Sipke te Sneek woonachtig houdende haar
verzoek dat haar eerste zoon Wellema Hendrik gediend hebbende bij de 18e afd. 1e batt. 4e komp. Nat. Mil. In de plaats
mag worden gesteld van den tweeden Wellema Anne dienende bij het reserve batt. 4e Comp. der 8e afd. enz. jaar 1837 (4)
Bergsma Sjoerd, 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)
Bergsma Sytze Jelles 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)
Bergsma T. A. (’t Regthuis) , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe
Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,
document jaar 1810 (2) dossier (9)
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Bergsma T. Douwes 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)
Bergsma T. 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)
Bergsma Thomas Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Bergsma Thomas D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Bergsma U. B.----- Cannegieter H. in een brief aan zijn Hoogheid Souverain Vorst der Verenigde Nederlandengeeft met
diepst ontzag en eerbied nemende Ingezetenen en Landeigenaren van den Dorpe Greonterp dat in den jare 1633 uitb de
Sensmeer ingedijkt gelegen is in de grietenij van Wonseradeel de vrijmoedigheid nadat zij zich eerst aande Gouverneur
hebben enz. door den persoon vanb hun Dorpsvoogd Simons Thomas om bescherming verzoekende enz. ook vermeld
Bergsma U. B. als Advocaat en als gelastigde van de ingezetenen van Greonterp als (was get.) en idem Meinsma A.
Solliciteur enz. jaar 1814 (12)
Bergsma U. te Heeg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Bergsma U. te Heeg 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)
Bergsma voor een geleverd bed aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier
afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse
Douaniers in 1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
Bergsma W. B.---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van
Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18-- betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten
van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester
te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de
Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman ,
Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815
(9)
Bergsma W. B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat in deze breief met verschuldigde
eerbied te kennen geven Simons Thomas Dorfps en Armvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjauwke
gecommitteerden van Greonterp dat hun dorp thans besprongen wordt door de gereformeerde Predikant van Parrega en
zulks op order van de Schout van Tjerkwerd enz. jaar 1815 (2)
Bergsma W. B. ondertekend een document aan de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende Simons Thomas te
Greonterp die in qualitiet wegens de ingezetenen aldaar verzoekt te worden gehoord ten einde deze Roomschgezinde
ingezetenen niet door de Hervormden van Parrega. Hieslum en Tjerkwerd onderdrukt zullen worden en hun agterstallig
Tractement te betalen van Ds. Cannegieter H. (Hermanus) enz. jaar 1815 (9)
Bergsma W. J. te Idaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten
in deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Bergsma W. J. te Roordahuizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de
waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Bergsma W. J. te Roordahuizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Bergsma W. J. te Roordahuizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Bergsma W. te Roordahuizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Bergsma W. te Roordahuizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Bergsma W?. J. te Roordahuizum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als koper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Bergsma Walle Zurich Schip de Zurich, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Bergsma Watze, 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)
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Bergsma Wessel, 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)
Bergsma Wiebe, 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)
Bergsma Wiebe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Bergsma Wijtske Gerbens, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder
de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50
in de termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Bergsma Wilhelmus , Dijkgraaf , Popes Saepe Reitses Paulus en Sinia Gerrijt Gerijts Dijksgedeputeerden van
Oostdongeradeel mitsgaders Soersma Johannes Folkerts en Humalda Ype Jacobs Dorpds volmachten, Onderwerp
verbeering van de Zeewerken enz. volgens akte van 23 april 1766 12.000 caroliguldens schuldig zijn aan Yedema Enneus
gecommiteerde staat van Friesland enz. aan de hove van Friesland ter eerster aanspraak Metslawier 16 Mei 1766 jaar 1814
(1) dossier (11)
Bergsma Wilhelmusde secretaris en Dijkgraaf en Popes Reitses Sape en Sinia Gerrijt Gerrijts gedeputeerden van
Oostdongeradeel mitsgaders Soersma Johannes Folkerts en Humald Ype Jaobs, Popes Reitses Paulus uit de gezamelijke
dorpsvolmachten van de Grietenije gecommiteerd en onderwerp de Zeewerken om tot Coteringe van 12000 carl guldens
aan den heer Yedema Enneus Staat van Friesland te Leeuwarden jaar 1814 (6) dossier (11)
Bergsma Willem Bernardus te Leeuwarden , Onderwerp: zijn achterstallige betaling van Lijfrente enz. jaar 1815 (2)
Bergsma Wytske Johannes en Vries de Klaas Feddes beide te Leeuwarden wonende. Onderwerp; gaat over een arrest jaar
1825 (3)
Bergsma Y te Amsterdam wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar
1917 (2)
Bergsma Y. Franeker Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)
Bergsma Y. R. 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)
Bergsma Y. Z. , thans Bewaarder 2e Klasse van het huis van correctie te St. Bernhard Provincie Antwerpen , over hem zijn
o.a. door de Gouveneur van de Provincie Antwerpen een goede getuigenis afgegeven jaar 1825 (4)
Bergsma Ysbrand Amsterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Bergsma Ysbrand Franeker Sollicitatie en voordracht tot Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)
Bergsma, J. J. Sollicitanten naar de baan van Onderwijzer van de school te Veenwouden waar hij Schoolopziener is (3)
jaar 1817
Bergsme Meine, 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)
Bergstra ….?, Heer commissaris Generaal van Vriesland een brief van de Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche
zaken te Den Haag de heer Straten v. Hend’k dat Bergstra zijn verblijf in Vriesland in dezelfde betrekking verlende zo lang
zulks enz. jaar 1814 (2)
Bergstra ….?, Heer commissaris Generaal van Vriesland een brief van de Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche
zaken te Den Haag de heer Straten v. Hend’k dat Bergstra zijn verblijf in Vriesland in dezelfde betrekking verlende zo lang
zulks enz. jaar 1814 (2)
Bergstra J. J. in leven gehuwd met Jongsma G. R. te Nijega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde
ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal
ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Bergstra J. J. ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van
parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad
en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Bergstra J. J. ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van
parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad
en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Bergstra Jan Jacobs---- Aarnts Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand
Hendriks van der Goot en Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle
Jans, Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs, Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan
Stoffels, Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk
en Harich en dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz.
Jaar 1814 (5)
Bergstra Jan Jacobs---- Aarnts Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand
Hendriks van der Goot en Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle
Jans, Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs, Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan
Stoffels, Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk
en Harich en dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz.
Jaar 1814 (5)
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Bergstra Johannes Jacobs---- Jaarsma G. W. Assessor en Feenstra Johannes Eeuwes Bouwkundig zeer ervaren zij hebben
een schriftelijk rapport ingediend (dit uitgebreide rapport is aanwezig in het dossier) op verzoek van de Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde voor de Gouverneur van Vriesland betreffende de bouwkundige staat van de
Pastorije van Oudega en dat het voorgewende gevaar niet dermate dringend is dat een andere woning nodig zij voor als
noch aan te wijzen enz. verder een document dat verschenen ten huize van Kempe Dirk te Oudega gemerkt in het dorpskerk
bevonden wierde ongeschikt de Floreenpligtigen van de Hervormde gemeente van de Dorpen Oudega en Kolderwolde met
en benevens de Kerkvoogden daar is voorgelezen de Missive van de Gouverneur van Vriesland dat de staat van de Pastorie
enz. en dat zij de onderstand van Z.M. moeten in roepen was getekend de Kerkvoogden Jongsma Wigle R., Feenstra
Douwe Wiebes, de Veldwachter Wuring E. A., Namens de Floreenplichtigen Bergstra Johannes Jacobs, de Grietman Haer
van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, en de secretaris Kuijper Hendrik jaar 1821 (10)
Bergstra R. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in
een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a.
de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van
alle gemeenten van Friesland (123)
Bergstra R. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de
namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Bergstra R. te Oudega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Bergstra R. te Oudega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Bergstra R. te Oudega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Bergstra R. te Oudega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Bergum ---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide constateerd dat de Gemeentevelwachter van
Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond in beschonken toestand zijn
sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd b.v. als omstander, getuigen met hun verklaring enz.,
Pietersen Johannes Klerk te secretarie te Bergum, Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen Hendricus Hendrik Jan)
30 jaar en de Kastelein en Logementhouder te Bergumerdam, Terpstra Siedse Sjoerds (Hij wordt verzocht zijn Herberg
te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de Tram Veenwouden op
Bergum , Haitsma Klaas Siebrens , Veen van de Hidde Jacobs, Atsma Geert Dirks, Berg v.d. Sjoerd Jans, Kamp van
den Trijntje, Veen van der Elisabeth, Bos Johannes Schoenmaker , Rietstra Anne Jans Arbeider te Bergum, Veenstra Jan
Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum (ook aanwezig de getekende verklaring van de Gemeentevelwachter van Bergum
Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12)
Bergum een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland
en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (2)
Bergum--- Hondsdolheid, in de Grietenije Bergum is dat ontdekt en de andere honden moeten 6 weken binnen blijven enz.
jaar 1825 (2)
Bergum---- Kloosterman Binne , een handgeschreven brief met zijn handtekening opzichter en molenaar verzoek en een
bezwaar tot onbezoldigd Veldwachter te Eestrum verder ook een brief van het Waterschap Eestrum te Bergum met een
gedrukt briefhoofd, enz. enz., jaar 1920 (5)
Bergumer Stoombootredery Burgum Schip deBergum Dienst Bergum naar Leeuwarden , Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar
1890
Bergumer Stoombootredery Burgum Schip deBergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Bergumer Stoomrederij ----Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en
ondertekend een brief aan de Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot die naar Joure vaart, enz. maar dat de boot een lengte
heeft van meer dan 20 meter en dat deze in 1878 is gebouwd en hij naar de jaarmarkt wil varen maar daarvoor toestemming
nodig heeft enz. enz. verder een correspondentie daarover jaar 1887 (12)
Bergumer Stoomrederij ----Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en
ondertekend een brief aan de Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot “Bergum” die graag een pleziertochtje(s) wil maken
naar Schiermonnikoog wil varen enz. maar dat de boot een lengte heeft van meer dan 20 meter , maar daarvoor
toestemming nodig heeft enz. enz. verder een correspondentie daarover jaar 1888 (5)
Bergumer Stoomrederij ----Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende wordt vermeld in
een stuk betreffende het verzoek van Engelenkamp A. J. A. om van Grouw naar Leeuwarden te mogen varen in het nieuwe
kanaal om goederen aan te voeren voor de aanleg van de nieuwe Waterleiding van Grouw naar Leeuwarden enz. jaar 1888
(6)
Bergumer Stoomrederij ----Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en
ondertekend een brief aan de Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot die naar Joure vaart, enz. maar dat de boot een lengte
heeft van meer dan 20 meter en dat deze in 1878 is gebouwd en hij naar de jaarmarkt wil varen maar daarvoor toestemming
nodig heeft enz. enz. verder een correspondentie daarover jaar 1888 (6)
Bergumer Stoomrederij ----Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en
ondertekend een brief aan de Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot die van Opeinde naar Leeuwarden op Donderdags
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vaart, enz. maar dat de boot een lengte heeft van meer dan 20 meter en dat enz. enz. verder een correspondentie daarover
jaar 1886 (5)
Bergumer Stoomrederij ----Popma Keimpe Tjeerds boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en
ondertekend een brief aan de Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot “Bergum” die op diverse route’s vaart (zijn vermeld).
maar dat de boot een lengte heeft van 25 meter en dat enz. enz. En daarvoor een vergunning nodig heeft enz. jaar 1886 (4)
Bergumerdam---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide constateerd dat de Gemeentevelwachter
van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond in beschonken toestand
zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd b.v. als omstander, getuigen met hun verklaring
enz., Pietersen Johannes Klerk te secretarie te Bergum, Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen Hendricus Hendrik
Jan) 30 jaar en de Kastelein en Logementhouder te Bergumerdam, Terpstra Siedse Sjoerds (Hij wordt verzocht zijn
Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de Tram
Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens , Veen van de Hidde Jacobs, Atsma Geert Dirks, Berg v.d. Sjoerd
Jans, Kamp van den Trijntje, Veen van der Elisabeth, Bos Johannes Schoenmaker , Rietstra Anne Jans Arbeider te
Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum (ook aanwezig de getekende verklaring van de
Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12)
Bergumerdam, ---- Hasselt van B.T(F?).W. Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden schrijft aan de Gouveneur van
Vriesland dat i.v.m. het bezorgen van de post de volgende plaatsen betreffende de Overstroming enz. enz. er worden
genoemd de plaatsen: Meppel, Zwolle, Havelte, Steenwijk, Westerbeeksloot, Bergumerdam, Groningen jaar 1825 (2)
Bergumerheide----- Nieubuur Ferf H. (Horatius) Predikant der Hervormde Gemeente te Bergum en tevens
Schoolopziener,naar aanleiding van zijn request in een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij o.a. vermeld
dat de arme bevolking van 1200 tot 2000 toegenomen is en nog dagelijks wegens Colonistie op de Heide en dat een
Duizendtal arme lieden vanwege de verre afstand verstoken blijven van godsdienstig en lager onderwijs verstoken zijn enz.
enz krijgen de bewoners van het dorp Bergumerheide van Z.M. een school en Kerk maar wel samen met het gehucht
Kuikhorne enz. enz. enz. jaar 1841 (3)
Bergveld ….? De weduwe 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. jaar 1818 (5)
dossier (13)
Bergveld T. of F. Kapitein op de Alphion (260-210) , jaar 1838
Bergwegen Sieds, 329 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)
Bergwerf Meindert 234 is zijn volgnummer en Maassluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Berk Colenbrander van T. H. 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)
Berk Colenbrander van T. H. te Brielle 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)
Berkel van Arie 65 is zijn volgnummer en Ouder Amstel 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)
Berkelaar Arie 50 is zijn volgnummer en Overschie 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)
Berkemeier---- Stro?mann en Berkemeier te Amsterdam het betreft de leverantie van 250 Ned. Ponden Saxische Wol aan
de gevangenis te Leeuwarden en de Heeren Seket en Co. te Amsterdam voor 18.500 Ned. Ponden Deensche Wol en de
gebroeders Deen te Tilburg eene hoeveelheid van 5.500 Ned. Ponden Duitsche Wol enz. jaar 1839 (5)
Berkemeier---- Stro?mann en Berkemeier te Amsterdam het betreft de leverantie van 250 Ned. Ponden Saxische Wol aan
de gevangenis te Leeuwarden en de Heeren Seket en Co. te Amsterdam voor 18.500 Ned. Ponden Deensche Wol en de
gebroeders Deen te Tilburg eene hoeveelheid van 5.500 Ned. Ponden Duitsche Wol enz. jaar 1839 (5)
Berkemeijer & Strovmann 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)
Berkemeijer & Strovmann wordt vermeld in geleidende declaratien wegens gedane leveranties met vermelding van wat er
geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4)
Berkenbos Jan Lefferts te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in
boete vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz.
jaar 1824 (2)
Berkenbos M. 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)
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Berkenbos Marten Roelofs 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)
Berkenbos Onderwijzer te Gersloot en de heer Poutsma H. Onderwijzer te Luinjeberd en Terband dat het zijne Majesteit
behaagd dat zij een jaarwede van fl. 50.= jaar 1821 (3)
Berkenbosch Blok Simon te Scheveningen wordt vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en
Bergingen welke gedurende de jare 1822 te Ameland hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar
1823 (2)
Berkenbosch Blok Simon van beroep Reeder te Scheveningen in een adres heeft hij de Koning aangeboden onder andere
dat hij in den storm van de 5e maart j.l. het ongeluk heeft gehad een nieuwe visschers Bomschuit met de gansche equipage
te verliezen waarvan blijkens de strandvonder van Ameland gedane advertentie in de Staatscourant van d.d. enz. het schip
onderste boven is komen aandrijven enz. jaar 1822 (3)
Berkenbosch Blok Symon en door de Commissaris van Politie van Scheveningen de heer Varkevisser Cornelis afgegeven
eigendomsbewijs aan voornoemde wegens de geborgen goederen van het verongelukte schip de Jonge Dirk Koek gevoerd
door de Stuurman Baak Jan en onderste boven is komen aandrijven op Ameland enz. jaar 1822 (3)
Berkenbosch Freerk Arends Eigenerfde te Vinkega hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Noordwolde enz. enz. jaar 1822 (4)
Berkenbosch Freerk Arends Eigenerfde te Vinkega Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Berkenbosch Freerk Arends Eigenerfde te Vinkega, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van
Noordwolde in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland.
(48)
Berkenbosch Hendrik Pieters Bijschatter te Noordwolde aldaar wonende , Hij is voorgedragen als Bijschatter der
Belastingen te Wolvega en Sonnega enz. jaar 1823 (4)
Berkenbosch Hendrik Pieters staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie
Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet
vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Berkenbosch Hendrik Pieters wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der
thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet
worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Berkenbosch Jan Gabben 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)
Berkenbosch Jan Gabben 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)
Berkenbosch Jan Roelofs te Weststellingwerf 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)
Berkenbosch Lijkele Tiedes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen
(4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Berkenbosch Lykel Pieters staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie
Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet
vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Berkenbosch Lykel Pieters wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der
thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet
worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Berkenbosch Lykel Tiedes, wonende Makkinga, Solliciteerd naar de baan van Onderwijzer van de school te Gersloot (3)
jaar 1817
Berkenbosch Lykele Tiedes (ook wel Berkenbos) Onderwijzer te Gersloot komt voor in een dossier van Onderwijzers van
het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825
(4) dossier (11)
Berkenbosch Lykele Tiedes Onderwijzer te Gersloot, hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland zijn
naam is Berkenbosch en niet Berkenbos jaar 1825 (5)
Berkenbosch Lykle Tiedes hij aanvaard op de 16e dezer maand zijn functie als onderwijzer der openbare school te Gersloot
, hij is nu nog provisioneel onderwijzer te Makkingajaar 1817 (1)
Berkenbosch P.---- Kleinsma (Klijnsma) F. P. (Foppe Pieters) Schout van de gemeente Wolvega ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Berkenbosch P. benoemd als Schoolmeester aldaar enz. jaar 1815 (1)
Berkenbosch Pieter Onderwijzer heeft zijn post te Wolvega aanvaard enz. jaar 1815 (1)
Berkenbosch Pieter 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
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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)
Berkenbosch Pieter 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)
Berkenbosch Thijs 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)
Berkenbosch Thijs 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)
Berkenbosch Tijde Pieters 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)
Berkenbosch W. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Berkenbosch Wolter 68 is zijn volgnummer en Wolvega 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)
Berkenpas Abraham,---- Douma Bauke, Berkenpas Abraham, Swart Ale, Jong de Hendrik, Schippers wonende te
Menaldum , Onderwerp: o.a. een aankondiging van hun dienst met drie schepen van Menaldum op Leeuwarden en
Franeker , wat ook in een advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier) staat aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen
en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (9)
Berkenpas Klaas, 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
Berkenpas Klaas, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918
Berkenpas Rintje Harlingen Politieagent Met Signalement, jaar 1916
Berkenpol Dirk Abrahams te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op Leeuwarden , hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 12-021789)
Berkenpol Dirk Abrahams te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op Franeker, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 12-021789)
Berkepas Reint Jelles hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Berkers J. Predikant te ’s Heer Arendskerke tot Classificaal Gecommitteerde te Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Berkhof J. A. te Oosterhout, 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)
Berkhoff J. A. te Oosterhout Predikant Classis van Breda 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)
Berkhoff J. A. te Oosterhout 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)
Berkhout A. J. Predikant te Zaandijk tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de

6648

66 blz. 4
14-02-1816

6709

36 deel 2 blz.
11
16-01-1822

6683

2 deel 2, 10
04-01-1819

6833

38-D deel 2
Blz. 2
06-02-1824

6833

38-D deel 2
Blz. 11
06-02-1824

6671

54 blz. 15
22-01-1818

6648

66 blz. 7
14-02-1816

6671

54 deel 2
blz. 11
22-01-1818

6648

66 blz. 5
14-02-1816

6418

255-BB
01-06-1817

6418

248-DD
3e Compag.
2e blz.
Nom. Staat
09-06-1817
229
26-10-1838
418 blz. 2
07-10-1818

8119
6680

6053

972
29-12-1819

8217

1083/2, 17
22-10-1839

6086

869
18-09-1822
84
15-11-1894

5672

8093
6414

565/6
11-06-1838
27
15-01-1817

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)
Berkhout A. J. te Woudrichem 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)
Berkhout A. J. te Zaandam, 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)
Berkhout A. J. te Zaandijk 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)
Berkhout A. J. te Zaandijk, 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
Berkhout A. J. te Zaandijk, 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
Berkhout J. te Hoorn Ouderling Classis van Hoorn 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)
Berkhout J. te Hoorn 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)
Berkhout J. te Hoorn Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Ouderling wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur
der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Berkhout N. te Velzen, 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)
Berkhoven Jan (er stond Berghoven is veranderd in Berkhoven) 212 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)
Berkhoven Jan staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor
den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

Berkman Gerardus Jacobus Amsterdam Matroos op de Eurodice, jaar 1838
Berkman H. te Amsterdam, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,
houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek
en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Berkman P.---- Prahm Jacob hij was de Schipper van het gezonken schip de Hoffnung hij ondertekend een in het engels
gestelde akte ook de eigenaars Meyer Brothers en Thompson Forman & son ook Notaris Berkman P. ondertekend, enz.
jaar 1819 (8)
Berkompas Foeke A. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie
ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in
hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Berkum van F. T. Predikant te Wieuwert een document van zijn functioneren enz. jaar 1822 (1)
Berkum van J. 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)
Berlancourt Christoph Geb. Meintz (De), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. 2e kanonnier Overleden te Weltevreden
(Id) 1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Berlemont Jean-Pierre A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes
par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou
tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires
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reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et
des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar
1817 (5)
VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop,
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de
aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook
een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan
worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder
anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men
de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens
akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn
gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal
gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Berlikum---- Doopsgezinde Gemeente te Berlikum. Onderwerp; een request van de diakenen om subsidie met toegevoegd
een lijst van uitgaven jaar 1819 (4)
Berling P. G. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar
van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste
gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun
gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Berm H. H. en Karsten P. H. beide te Heerenveen ook wordt genoemd Haitsma ….? en Haan ….? Beide van het Collegie
van gedeputeerde Staten van Vriesland Onderwerp: Reclamatieen wegens aanslagen in de personele belasting enz. jaar
1825 (3)
Bernaards Wybe C?. 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)
Bernard & zoon---- Zunderdorp Cornelis Commissionaris wonende op het eiland Texel Onderwerp; het stranden van het
schip de Jonge Engelina met schipper Paap Reindert Jans (ook Jean) op Texel komende van Calais met bestemming Altona
geladen met vaten olie enz. enz. die overal zijn aangespoeld en verkocht maar dat hij is gelastigd van de geinteresseerden
der lading de heeren Dam van Willem en Smeer Frans beide Kooplieden te Rotterdam de lading reclameren , ook genoemd
Bernard & zoon, Smissen & zoon enz. jaar 1817 (6)
Bernard J. C. B. Hoogleeraar te Leyden, 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)
Bernard J. C. B. Professor Med. Doctor te Leiden, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies
Noord Braband, Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik,
Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
Bernard Johan Geb. Klein Bischofsheim (De), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Korporaal Overleden te Muntok
(Id) 1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Bernard St.---- Gevangenissen; Ontvangen uit het huis van Correctie te St. Bernard in Belgie voor het huis van Reclusie en
Tuchtiging te Leeuwarden dan volgt een lijst van kleding voor de gevangenen jaar 1825 (4)
Bernard Willem Jan Workum Kapitein op de Hoop komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1896 (2)
Bernard Willem Jan Workum Kapitein op de Maassluis No. 74 komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1896 (2)
Bernarda Gatze Joekes te Parraga 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)
Bernarda Joeke O, Timmerman te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Bernarda Oege Tiedes 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)
Bernarda S. O. Timmerman van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bernarda T. Arbeidster van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Bernarda T. O. Boer van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
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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)
Bernarda Tiede O., Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Bernardus Aukje----Sienk Gosse zoon van Sienk Gosses en Bernardus Aukje een extract van de doopakte 07-05-1789
Nederduits te Leeuwarden jaar 1824 (4)
Bernardus Doris---- Krol Gerlof Doris Onderwerp: er wordt een certificaat vereist wegens het in dienst zijn van zijn broer
Krol Bernardus Doris enz. jaar 1825 (2)
Bernath Jacob Geb. Schaufhausen, laatst gewoond hebbende te Leiden. Fuselier 6-6-1836 Overleden te Semarang (Id) ,
wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Berndes J. F. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Berndes Jacobus nr. 11 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Berndes Joh’s F. 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)
Bernelok Moens S. de firma Gebr, Moens te Harlingenis 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)
Bernelot Moens S. 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)
Bernhard H. Zolderschuit, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer
over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Bernhardt J. H. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt
in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang,
geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Bernhardt J. H. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt in het
jaar de overzeesche bezittingen ingekomen gedurende de maand Maart1841 met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste
woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen , jaar 1841 (2)
Beron Wieberen Jelles---- Schaap Grietje Jans en Germens Tjitske weduwe van Beron Wieberen Jelles een verzoek om
uit het Armenhuis te ontslagen worden jaar 1824 (4)
Berredanc….? Harlingen Kapitein op de Minister Tak komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1898 (2)
Berredanc….? Harlingen Schip de Minister Tak komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1899 (2)
Berrema J. te Engwierum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Berry J. Engeland Schipper op de Orpuy staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten
en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk
land het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)
Bersche Hendrik staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van
Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen maar omdat zij
geen 40 jaar in dienst zijn geweest komt hij niet in aanmerking enz. jaar 1815 (3)
Bersee Joh’s L. te Peins 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)
Bersma ….? Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
Bersma Atte Hendriks te Wijnjeterp tot zijn benoeming tot Ontvanger der belastingen i.p.v. Beute H. H. jaar 1824 (6)
Bersma H. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815 (3)
Bersma H. voor Fournituren aan de Nagtwagt is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden
zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814
gemeente Holwert jaar 1815 (3)
Bersma H. voor papier en schrijfbehoeften is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden
zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814
gemeente Holwert jaar 1815 (3)
Bersma H. Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)

6252
6866

1176-6
06-12-1814
27-01-1825
16-A

6053

915
14-12-1819

9184

434
05-04-1917
841/17
17-08-1839

8204

6680

418 blz. 6
07-10-1818

6854

30-C
23-09-1824

8315

1231/13
14-12-1840
153
09-03-1819

6044

6647
6648

6044
6675

41
17-01-1816
58
09-02-1816
172
20-03-1819
198
10-05-1818

9182

441
08-03-1916

3701

39-D
09-02-1842

3700

39-C
06-02-1837

3698

B-39
18-02-1832

3700

39-A
04-02-1835

3700

39-B
04-02-1836

3701

39-C
08-02-1839

3699

A-39
15-02-1834

Bersma Hendrik te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren
benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)
Bersma Hendrik, Herbergier te Rinsumageest gecondimneerd om op gemelde voorwaarden over te nemen van Brouwer
Gerrit Andries Zoutzieder te Dokkum een Huis en Herberg te Dokkum D. no. 124 voor eene Zomma van f. 4000 (aanwezig
in dit dossier de Notariële Koopakte bij Notaris Posthuma Gerhardus Wiebes) enz. jaar 1825 (5)
Bersma Henry ---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert geass. met den Griffier ten huize van
Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij
liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John
en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder Bersma Henry in Britsche Majesteits dienst dan volgt
een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een
door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel
wonende te Nes als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen
welke uit het schip de Albion, Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met
goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn
lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door
Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het
eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen
edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te
Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging
werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over
verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, er was ook een passagier aan boord en wel
Fielding ….? Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J. Griffier te Ternaard en
Fockema E. enz. jaar 1819 (39)
Bersma J.----- Tamsma Klaas F. te Rinsumageest is benoemd tot zetter in de gemeente Dantumadeel i.p.v. de overl. Bersma
J. Jaar 1917 (3)
Bersma Jelke J. van beroep Veerschipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen
de aanleg van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839
(3)
Bertels ….? te Nivelles, 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)
Bertels Johannes Franciscus geb. 1799 Gheel, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Bertram W. Amsterdam Schipper op de Dove, jaar 1840
Bertrand F. A. ---- Sijstermans J. B. , pastoor te Leeuwarden, Bertrand F. A. Pastoor te Wijtgaard en Kirch E. pastoor te
Warrega (Wartena?) De Directeur Generaal voor de zaken van erediensten heeft sedert geruime tijd ontwaard dat
voornoemde pastoors verzuimd hebben hunne Competentiegelden en toeslagen te ontvangen enz. jaar 1819 (1)
Bertrand F. A. R.C. Pastoor te Wijtgaard komt voor in een document van de Directeur Generaal voor de zaken van de
Katholyken Eeredienst der Provincie Vriesland tevens een door hem ondsertekende brief enz. jaar 1816 (4)
Bertrand F. A.---- Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende den Heer Bertrand F. A. te Witgaard R. C. Priester en Pastoor een jaarlijks
tractement van enz. jaar 1816 (3)
Bertrand F. A. Pastoor te Wijtgaard, onderwerp; dat hij zijn toelagen nog niet heeft ontvangen enz. enz. jaar 1819 (8)
Bertrand Franc. Ant. te Wijtgaart staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Aartspr. Haan de H. met de namen van alle 30 Pastoors en 5 Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook
hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)
Bervoets Johannes Antonius, 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)
Besjes Antje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Besjes Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Besjes Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
Besjes Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. jaar 1835 (7)
Besjes Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Besjes Antjen x Landkroon Lourens, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente
Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de
Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Besjes Antjen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
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Beskers J. te ’s Heer Arendskerken, 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)
Beskers J. te ’s Heer Arendsberg, 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)
Beskers J. te ’s Heer Arendskerke 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)
Beskers J. te ’s Heeren Arenskerke Predikant Classis van Goes 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)
Beskers J. te Heer Arendskerke 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)
Besmettelije ziekten ---- Marine , Onderwerp; instructie voor de Geneeskundigen belast met de visitatie der schepen
komende van plaatsen alwaar of in welker nabijheid eene besmettelijke ziekte heerscht enz. enz.-------- en een Algemeen
regleent ter weering van besmettelijk ziekten welke door middel van de scheepvaart zouden kunnne worden overgebracht
enz. enz. ----------en een Voorschrift wegens h et aanwenden van besmetting werende middelen bij heerschende ziekten
enz. enz. jaar 1819 (30)
Besmettelijk ziekte----- Gevangenissen, onderwerp een brief van de Minister van Justitie betreffende het inrichten van een
zaal voor besmette publieke vrouwen jaar 1818 (1)
Besmettelijke ziekte---- Fontein Pieter is gemachtigd door de erfgenamen van Douma Pieter Watses gemachtigd om hun
aandeel in de schade geleden door het sterven van paarden wegens een besmettelijke ziekte enz. enz. jaar 1820 (1)
Besmettelijke ziekte---- 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 ewrfgenamen niet hebben voldaan enz. jaar 1820 (1)
Besmettelijke ziekte te Spanje, er moeten in Nederland maatregelen genomen worden enz. enz. jaar 1819 (5)
Besmettelijke ziekten---- 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)
Besouur Peter Frederich, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals
Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden
Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en
Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo
Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)
Besseling B. L. Ameland Schip de Adm. De Ruiter komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)
Bessien Lambert 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)
Best J. in de Bedijkte Schermer 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)
Best J. in de Bedijkte Schermer, 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)
Best J. Predikant te Bedijkte Schermer tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Best J. te Bedijkte Schermer 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)
Best J. te Bedijkte Schermer 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)
Best J. te Bedijkte Schermer, 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
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provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Best J. te Bedykte Schermer, 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)
Besting Pieter A?.? wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Kollum,
Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Beswerda F. Gemeenteveldwachter te Achtkarspelen gestationeerd te Augustinusga Onderwerp: een verzoekschrift van het
waterschap ‘de Yzermieden” willen graag dat hij assisteerd maar enz. enz. jaar 1910 (4)
Beswerda F. Augustinusga Veldwachter, jaar 1910
Beswerda Fokke Agent van Politie 1e klasse te Dockum 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)
Beswerda Houte Q. , 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)
Beswerda L. de weduwe te Lollum 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)
Bethlehem G. D. 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)
Bethlehem Hendrik, 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)
Bethlehem Jelke Jacobs staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van
Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt afdeling
Grenadiers enz. jaar 1841 (5)
Betiema I?.hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout
van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen
der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren
met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de
Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien
man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Beting ….? te Heerenveen Onderwerp: een geadresseerd Pakket jaar 1822 (1)
Betlehem P. D.---- Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van, Grietman verhuurder en Betlehem P. D.
Huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de
waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets,
Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Betlehem M. 33 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)
Betlehem P. D. Arbeider te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde
van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp,
Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Betoging ----- Opsterland, een betoging van ca. 200 arbeiders uit de dorpen dezer gemeente om meer Vet, Brood, Spek en
Aardappelen te krijgen enz. jaar 1917 (4)
Betonbouw Kool en Wildeboer te Groningen verzoeken een vergunning voor verbreding en verdieping oevervorziening aan
het kanaal Dokkum Gerben Allenveraat met en tekening, jaar 1917 (3)
Betsoma Bauke Betses, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met
zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Betsoma Betze Baukes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met
zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Betsoma Johannes Baukes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met
zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Bettels J. , 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
Betteman Bette Minnehansen komende van Oostvriesland: Een lijst met namen van personen welke van de
Armenvoogdij te Menaldum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Betten Andries, 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)
Betten Jan, 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)
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Betten Thijs Leewarden Politiedienaar te Leeuwarden, jaar 1918 (2)
Betten Thijs te Oosterwolde en Faber Albert te Oudkerk, benoemd tot Politiedienaren te Leeuwarden, ook een staat met
personalia, jaar 1916 (3)
Betten Thomas, 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)
Betten Thomas, 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)
Betty---- Annegien de Vrouw een Tjalkschip en Betty een Zweeds Galjoenschip die zijn verongelukt op Ameland enz. jaar
1837 (3)
Betzema (Belzema?) Johannes Baukes 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)
Betzema Bauke Betzes 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)
Betzema Betze Johannes --- Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij medestuurt Kuitenbrouwer M. J. Luitenant Commandant
ondertekend een brief aan de Provincie Commandant van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een mussive is
ontvangen om Betzema Betze Joh’s in te lijven en de kanonnier Pietersma Pieter Sibles ontslag uit den dienst uit te reiken
enz. jaar 1817 (4)
Betzema Betze Johannes---- Lycklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Lycklama a Nijeholt Augustinus Georg Lid van de Staten van Vriesland hem
geeft te kennen dat den verlofganger Pietersma Pieter Sibles Loteling van de jare 1816 ingelijfd bij enz. en dat wegens uit
hoofde van afwezigheid is overgeslagen Betzema Betze Johannes die in no. 18 was gevallen en in wiens plaats als nummer
verwisselaar Brink ten Wijtse Willems hebbende no. 19 enz. jaar 1817 (1)
Betzema Betze Johannes---- Rengers van Burmania Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold Juckema (Baron) Grietman van
Gaasterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Betzema Betze
Johannes niet werkelijk buiten heeft gevaren volgens zijn eigen verklaring enz. jaar 1817 (1)
Betzema Betze Johannes----Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij heeft overgenomen Betzema Betze Johannes en Wijdijk
(Weidijk) Hieronimus beide achtergebleven lotelingen enz. jaar 1817 (1)
Betzema Stientje, 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)
Betzemer Betze Baukes 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)
Betzen Bauke Betzes, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners
van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie
van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Betzes Bauke, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met
verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Betzes Dooitje, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over
de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met
verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Betzes Joh’s. de weduwe, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met
zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Betzes Johannes de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of
Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde
Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Betzes Johannes in leven gehuwd Sytzema Antje Sijtzes weduwe van Betzes Johannes moet betalen : Contributie Repartitie
over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van
de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van
gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Betzou F. J. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van
Meel in de Branderijen van Franeker enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Betzouw T. J. Brander te Franeker een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar
1824 (4)
Beucke Andrea D. H. ondertekend mede de Rekening ( deel 2 )gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van
Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig
Ontvang en Uitgaaf als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz.
jaar 1817 (1) dossier (36)
Beuckens Braunius Hermannus Wilhelm Notaris te Dockum komt voor op een documet van Declaratoiren van
onvermogen voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2)
Beuckens Braunius Hermannus Wilhelm Notaris te Dockum komt voor op een documet van Declaratoiren van
onvermogen voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2)
Beuckens Braunius Paulus Marinus---- Oedses Antje weduwe van Zuidema Albert Hendriks, Kasteleinske te Suameer, ten
hare huize op vordering van Hettema Walter Douwes rentenier te Suameer is door Meester Beuckens Braunius Paulus
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Marinus Openbaar Notaris te Bergum de gedane aankondigingen van een veiling enz. enz. van een Huizinge, Schuure,
Hovinge met bomen aan den Ouden Dam te Suameer hebbende Kuiper Sieppe Jans ten oosten Zandstra Jan Jacobs en
Elzinga Klaas Sjoukes ten zuiden en de vaart ten westen en de gehele steeg ten noorden is verhuurd aan Meulen van der
Wybe Pieters enz. jaar 1817 (9)
Beuckens Paulus Marins Braunius geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij Notaris de te Bergum door den Prefect
aangesteld tot het doen van de verhuringen der vastigheden van de Gestichten van Liefdadigheid en Publiek Onderwijs dat
dan ook enz. jaar 1814 (3)
Beuckens Paulus Marins Braunius geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij Notaris de te Bergum door den Prefect
aangesteld tot het doen van de verhuringen der vastigheden van de Gestichten van Liefdadigheid en Publiek Onderwijs dat
dan ook enz. jaar 1814 (3)
Beuckens Sikke Ter Apel Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Nijland met persoonsgegevens, jaar 1919 (4)
Beuckens Willem M. de wed. , Zij 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
Beucker Andrae D. W. Onderwerp een mandaat ten zijne gunste een document met 7 kolommen info., jaar 1823 (1)
Beucker Andraee D. W., Onderwerp een mandaat van fl. 125 enz. jaar 1822 (1)
Beucker Andrea D. H. wordt genoemd in>> Teitsma J. K. ontvanger Generaal te Leeuwarden, hij wordt genoemd in een
document ondertekend door de Schout van Sint Jacobi Parochie Wassenaar K. A. met als onderwerp het overstorten van
geld, jaar 1814 (5)
Beucker Andrea D. W. Onderwerp: een missieve van de minister met vermelding van het nummer van het mandaat de
bedragen totaal 8 kolommen info) jaar 1823 (1)
Beucker Andrea Daniel Harmannus, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van
Leeuwarden jaar 1818 (4)
Beucker Andrea Daniel Hermannus, te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Beucker Andrea Daniel Hermannus, 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)
Beucker Andrea ….?---- Nicolai R. voormalig secretaris het betreft de aanstaande Paardenkeur waarbij de fungerende
secretaris van de Kommissie van Landbouw in Vriesland Beucker Andrea ….? In een brief aan de Gouverneur vraagt op
welke bevoegdheid eerstgenoemde daar aanwezig is enz. jaar 1822 (2)
Beucker Andrea Beucker D. H.---- ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van
Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig
Ontvang en Uitgaaf als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz.
jaar 1817 (1) dossier (36)
Beucker Andrea D. H. † secretaris, bij de najaarsvergadering der Commissie van 13-10-1828 blijkt dat na den dood van
voornormde het toenmalige bedrag der kas ad 812 gulden door den Vice President Feenstra F. als daartoe gemagtigde ter
beheering aan den secretaris Leeuwen van J. is overgedragen en dat deze dezelfde som heeft overgedragen aan de nieuwe
secretaris Sijpkens W. J. enz. jaar 1839 (6)
Beucker Andrea D. H. † secretaris, bij de najaarsvergadering der Commissie van 13-10-1828 blijkt dat na den dood van
voornormde het toenmalige bedrag der kas ad 812 gulden door den Vice President Feenstra F. als daartoe gemagtigde ter
beheering aan den secretaris Leeuwen van J. is overgedragen en dat deze dezelfde som heeft overgedragen aan de nieuwe
secretaris Sijpkens W. J. enz. jaar 1839 (6)
Beucker Andrea D. H. Griffier hij staat als medetekende jaar 1818 (2)
Beucker Andrea D. H.---- Nicolai R. treed af als secretaris der kommissie van Landbouw en is benoemd in deze functie
Beucker Andrea D. H. maar enz. worden als vervanging voorgesteld een drietal heren en wel Feenstra T. (Thijs ) lid van de
Staten van Vriesland en Burgemeester van Leeuwarden, Tromp Tiete Jolkes Regter te Leeuwarden en Albarda Willem
rentenier te Leeuwarden enz. jaar 1822 (2)
Beucker Andrea D. H. 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)
Beucker Andrea D. W. een ordonnantie ter zijne gunste overeenkomstig de missive van de Minister van Binnenlandsche
Zaken jaar 1822 (1)
Beucker Andrea D. W. een ordonnantie van betaling gaande mandaat en kwitantien enz. jaar 1823 (1)
Beucker Andrea D. W.---- Walstra Wybe Cornelis wordt vermeld op een document overeenkomstig de Missive van de
Minister van Binnenlandsche Zaken enz. de hier nevengaande mandaten te betalen enz. de mandaat ten name van de
kommissie van Landbouw af te geven aan Beucker Andrea D. W. te Leeuwarden jaar 18231 (1)
Beucker Andrea Daniel Harmannus 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)
Beucker Andrea Daniel Harmannus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar
1818 (4)
Beucker---- Andrea Daniel Hermannus Beucker, 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)
Beucker Andrea Daniel Hermannus 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)
Beucker Andrea Daniel Hermannus 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)
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Beucker Andrea Daniel Hermannus 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)
Beucker Andrea Daniel Hermannus 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)
Beucker Andrea Daniel Hermannus 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)
Beucker Andrea Daniel Hermannus te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Beucker Andrea Daniel Hermannus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Beucker Andrea Daniel Hermannus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Beucker Andrea Daniel Hermannus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Beucker Andrea Daniel Hermannus te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Beucker Andrea Daniel Hermannus 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)
Beucker Andrea Daniel Hermannus 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)
Beucker Andrea Daniel Hermannus 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)
Beucker Andrea Daniel Hermannus 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)
Beucker Andrea Daniel Hermannus, Griffier, 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)
Beucker Andrea Daniel Hermanus ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding
van Kwaliteiten, Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Beucker Andrea Daniel Hermanus 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)
Beucker Andrea Daniel hij wordt vermeld in de brief: Wij ondergetekenden * verklaren het Lidmaatschap van de My. Van
Weldadigheid aanvaard te hebben op voorwaarde bij het reglement der My der weldadigheid. Jaar 1818 (2)
Beucker Andrea, Hij staat op een lijst van gererivieerde en geviseerde declaratieen van Justitie ambtenarenmet hun functie
en kantoorplaats enz. gedurende de maand December 1824 , Jaar 1825 (2)
Beucker Andreae ---- Feenstra Thijs, lid der staten in de kommissie van Landbouw te Vlieland hij wordt benoemd enz. enz.
i.p.v. de heer Beucker Andreae die eervol ontslagen is enz. enz. jaar 1822 (1)
Beucker Andreae D. W. Onderwerp: een Mandaat en Kwitantie een document met 7 kolommen info enz. Jaar 1823 (1)
Beucker, .D.H., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker
D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans
Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient
Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe
Kingma J. M. van., Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,
Greuve J. K. de, Pas, E. jaar 1823 (47)
Beucker, Andrea D.H., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker
D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans
Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient
Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe
Kingma J. M. van., Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,
Greuve J. K. de, Pas, E. jaar 1823 (47)
Beucker>> Andra Daniel Hermannus Beucker 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
Beudt F. jr. Inspecteur de belastingen een request van hem wegens te betalen belasting over 1816 omdat hij die in zijn
vorige woonplaats Brielle aangeslagen is geweest enz. jaar 1818 (1)
Beudt F. Jr. wordt benoemd tot Inspecteur der Belastingen van Vriesland thans controleur van Zuid Holland i.p.v.
Hylckema van F. A. die op eigen verzoek ontslag heeft gevraagd enz. jaar 1815 (3)
Beudt Francois inspecteur de belastingen , Wij Willem bij gratie Gods Koning der Nederlanden enz. enz. hij wordt tot
hoofdinspecteur benoemd jaar 1819 (3)
Beudt Francois is benoemd tot Hoofd Inspecteur bij de Directe Belastingen in Friesland, jaar 1819 (4)
Beueker Andrea D. H. ontvangt een jaar Tractement van f. enz. komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het
Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel
rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den laatsten December
1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36)
Beugel Antje Christoffels weduwe van Vries de Jelle Baukes , Winkelierster wonenende aan de Schrans onder Huizumeen
Misive ten geleide van een request berffende verzoekende betaling door voorvermelde van 63 guldens kostpenningen voor
enen Willems Volkert te Engwierum en voor welke som de heer Talma J. N. hier tot borg gesteld is enz. jaar 1815 (4)
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Beugelaar L. Logementhouder te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie
voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Beugelaar L. Logementhouder te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie
voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Beugelaar L. Logementhouder te Leeuwarden komt voor in het dossier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een
geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Beugelaar L. Logementhouder te Leeuwarden komt voor in het dossier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een
geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Beugeling Fettje A., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Beugelink Nicolaas , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 19-05-1803 Dwingelo, 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)
Beugeltas Isaac Meyer * Amsterdam, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag
weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps
hij diende, rang, vonnis en geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Beugen, 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)
Beuk van der Gerardus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Beuke Harmen Hendriks te Duurswolde, , gewezen taxateur van turf hij wordt benoemd als Ontvanger der belastingen
aldaar jaar 1823 (4)
Beukelaar Mathijs, hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor
terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse kolommen de
vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek
en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Beukema Fredericus Faber van beroep heel en Vroedmeester te Niezijl het betreft een boete voor hem wegens het vonnis
van het Kantongeregt te Dockum wegens zig schuldig gemaakt hebbende aan het uitoefenen van de Medicinale Practijk te
Munnekezijl enz. jaar 1840 (4)
Beukema Fredericus Faber van beroep heel en Vroedmeester te Niezijl het betreft een boete voor hem wegens het vonnis
van het Kantongeregt te Dockum wegens zig schuldig gemaakt hebbende aan het uitoefenen van de Medicinale Practijk te
Munnekezijl enz. jaar 1840 (4)
Beukema Frederikus Faber Beukema Heel en Vroedmeester te Niezijl, gem. Grijpskerk, prov. Groningen betreft uitoefening
der Geneeskunde en ontheffing van betaling enz., jaar 1840 (5)
Beukema Rypke 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)
Beukenkamp W. (Willem) zijn eervol ontslag als Burgemeester van Den Ham Overijssel en zijn benoeming te
Wonseradeel jaar 1919 (4)
Beukens Braunius A. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar
Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Beukens Braunius Arend oud 23 jaar wonende te Bergum gewezen Jager bij de gelicentieerde Vrijwillige Jagers komt voor
in een brief van de Commissaris van Oorlog verzoekende als Luitenant bij de Nederlandsche Armee , ook een brief met dat
verzoe3k ondertekend door Jongh Persijn van Nauta de A. J. enz. jaar 1815 (2)
Beukens H. W. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,
Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal
mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen
van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers
dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Beuker Albert Harlingen Politieagent Met Signalement, jaar 1916
Beuker Andrea D. W. te Leeuwarden hij staat vermeld op een document als belanghebbende schuldeiser van de Minister
van binnenlandsche zaken enz. jaar 1825 (6)
Beuker J. nr. 208 in wijk H. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Beuker Jan Baukens 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)
Beuker Jan Baukes, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn
persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening , dat hij verzoekt
om een functie als ambtenaar enz. enz. jaar 1841 (6)
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Beuker Johannes Hendricus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Sergeant 28-4-1836 Overleden te
Padang (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in
de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Beuker Pieter Antonius hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van
de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet
bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst
zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)
Beuker Sandrea Daniel Hermannus----- 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)
Beuker Wijbe Sergeant der 6e Comp. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 1e Bataillon Landstorm arr.
Sneek enz. jaar 1814 (1)
Beuker Wybe 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)
Beukering van Marius Nieuwe Pekela Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland,
jaar 1918 (1)
Beukers Johannes Jurianus geboren Schiedam 1800 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn
heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn
korps en zijn rang ook 8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk
vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)
Beukma G. 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)
Beuksma G. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Beuksma G. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Beule de Johannes Francies hij is loteling voorkomend op de staat enz. en heeft zich nu gepresenteerd enz. jaar 1841 (3)
Beumer Gerrit Deventer Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)
Beumer Johannes, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918
Beumer Willem† was gehuwd met Dekker Geesjen vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de
Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde
Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester
van de Domeinen te Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt ….? enz. jaar 1817 (3)
Beuming Symon Doeder Dr., Medicyne Doctor, Huis 60, 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
van 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)
Beun A. te Noordwolde, het betreft een document als een door mij genomen dispositie op zijn rekwest enz. jaar 1841 (2)
Beuning Hendrik 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)
Beuningen van S. te Utrecht Assessor Classikale Bestuur van de provincie Utrecht 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)
Beuningen van S. te Utrecht Predikant Classis van Utrecht wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van
enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Beuningen van S. te Utrecht 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)
Beuningen van S. te Utrecht 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)
Beuningen van S. te Utrecht 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)
Beuningen van S. te Utrecht, 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
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Beuningen van S. te Utrecht, 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
Beuningen van S. te Utrecht, 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)
Beuningen van S. te Utrecht, 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)
Beunk Martina, 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)
Beuren? v. Jelle Winkelier 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)
Beuring Harmen Y., 233 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)
Beurs Stierman Ade---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de
maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van
Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en
Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte
Notaris Klaaseszn Jan waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor
zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans
van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van
Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen
van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor zijn huis van
Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma
van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H.
&. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard
voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te
Schiedam voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van
Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa
de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die
geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh
van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de
Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp.,
Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon,
Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J.,
Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar 1819 (21)
Beurtveer---- Reglement en Vrachtlijst voor het Beurtveer tusschen Sneek en Amsterdam enz. jaar 1845 (17)
Beurtveren, Onderwerp het betrekkelijk intrekken van de Reglementen op de beurtveren van alle 43 gemeentes een totaal
dossier zoals ook Straf-Verordeningen in diverse gemeenten enz., jaar 1880
Beurtveren; een opgave van de vroeger opgegeven Beurtveren (ook van en ook welke dienst van Plaats naar Plaats varen)
een dossier met alle Gemeenten van Friesland jaar 1879 (37)
Beusckamp Johanna x E. Kuve staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum
enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder
de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50
in de termen vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Beusekom van C. P. schrijft in een door hem getekende brief aan de gedeputeerde Staten en verzoekt te mogen krijgen een
vergunning tot bevaren met zijne stoomboot “Mercurius I” enz., verder een correspondentie daarover, ook een telegram,
jaar 1891 (4)
Beusekom van C. P. te Gorinchem Onderwerp een verzoek om met eene stoomboot van te grote afmetingen het vaarwater
van Lemmer tot Oldeboorn voor een enkele maal te mogen bevaren enz., jaar 1891 (2)
Beusekom van Paulus, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Beusekom van Paulus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Beusekom van Paulus, 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)
Beusekom van W. W. aan de Vuursche, 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)
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Beute Aaltje H. 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)
Beute H. H. te Duurswoude, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn
te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)
Beute H. H.---- Bersma Atte Hendriks te Wijnjeterp tot zijn benoeming tot Ontvanger der belastingen i.p.v. Beute H. H.
jaar 1824 (6)
Beute H. H. hij ondertekend samen met anderen het document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de
Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) 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)
Beute H. H. Hoofdcommies der Plaatselijke Belastingen ondertekend>> Westenberg C. Grietman en Assessor van
Ferwerderadeel ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van
de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)
Beute H. H. ontvanger de belastingen onderwerp; een boete jaar 1841 (2)
Beute H. H. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) 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)
Beute H. H. te Ferwerd Ontvanger der Directe Belastingen & Accijnsen staat vermeld in een Extract uit het Register der
Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1841 (5)
Beute H. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant J. H. Dijkhuizen te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort
schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier
(8)
Beute Harmen Hendr’s 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) enz. jaar
1815 (5) dossier (9)
Beute Harmen Hendrik vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de Personele belasting over de controle
Gorredijk enz. jaar 1824 (2)
Beute Harmen Hendriks te Duurswoude en Falkama de Buhr Jan Reins te Donkerbroek zij hebben vergeten de
verschuldigde termijnen voor hun borgtocht enz. enz. zijnde de Ontvanger Oosting Peter Joukes te Makkinga enz. jaar
1823 (1)
Beute Harmen Hendriks Kandidaat voor de post als Ontvanger te Duurswoude en Bersma Alle Hendriks jaar 1824 (6)
Beute Harmen Hendriks Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz. jaar 1816 (9)
Beute Harmen Hendriks, 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)
Beute Harmen Hendriks, 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)
Beute Harmen Hendriks,Controle Gorredijk , 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)
Beute Hendrik 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) enz. jaar 1816 (9)
Beute Hendrik 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) enz. jaar 1815 (5)
dossier (9)
Beute Klaaske Hendriks 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)
Beutjes Jan te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Beven ….? Kapitein van Bordeaux naar Hamburg met het schip de les 2 Mathilde 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)
Bever Hermanus geb. Oldenzaal ca 21 jaar, Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt dan ook
gezocht door de Politie, met 14 kolommen signalement enz. jaar 1817 (3)
Beverly Herefort te Arnhem, 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)
Bevers Franziscus Johannes, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
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Bevervoorde van Engelbert B. P. geb. 1789, Onderwerp: voordracht en sollicitatie tot ontvanger turfimpost te Workum met
tegenwoordig beroep, op en aanmerkingen, i.p.v. Gerlsma S? jaar 1814 (2)
Bevervoorden B. P. Engelbert van, een honorabel ontslag verleend op zijn verzoek, jaar 1814 (3)
Bevervoorden Bernard Philip Engelbert hij schrijft en ondertekend een brief waarin hij vermeld dat hij vind dat hij te hoog
is aangeslagen voor de belastingen ook al omdat hij is belast met een zwaar huisgezin van vrouw en negen
kinderenwonende in de gemeente Heerenveen enz enz. verder ten voordele van de ontvanger der gemeente de heer Jongstra
F. A. enz. tevens het advies van de schout van Heerenveen aan de Gouveneur, jaar 1815 (3)
Bevervoorden Bernard Philip Engelbert hij schrijft en ondertekend een brief waarin hij vermeld dat hij vind dat hij te hoog
is aangeslagen voor de belastingen ook al omdat hij is belast met een zwaar huisgezin van vrouw en negen
kinderenwonende in de gemeente Heerenveen enz enz. verder ten voordele van de ontvanger der gemeente de heer Jongstra
F. A. enz. tevens het advies van de schout van Heerenveen aan de Gouveneur, jaar 1815 (3)
Bevervoorden van ---- Engelbert van Bevervoorden Petrus Albertus 18 jaar geboren te Urecht zoon van Bernard Fhilip
Engelbert van Bevervoorden en van Maria Angelina Catharina Josepha Klaassens hij wordt vermeld op de Rensigsements
Staat der Heeren uit de provincie Vriesland welke onder de Gardes d’Honneur hebben gediend en verzoeken om geplaatst
te worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3)
Bevervoorden van B. P. Engelbert junior een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam onder
staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie
Vrijwilligers en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)
Bevervoorden van B. P. Engelbert wordt voorgedragen voor de post van Controleur de Belastingen te harlingen en hij is een
der geremoveerde (afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2)
Bevervorden van B. P. Engelberts hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van
Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden
enz. jaar 1815 (4)
Beverwijk van G. Lid der Gedeputeerde Staten van Noord Braband, 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
Beverwijk van G. te ’s Hertogenbosch Ouderling, , 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)
Beverwijk van G. te ’s Hertogenbosch, 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
Beverwijk van G. te ’s Hertogenbosch, 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
Beverwijk van G. te Noord Braband lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de
Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar
1822 (5) dossier (43)
Bevida (Revida?) Hilbrand Jobs 166 Franeker 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)
Bewick J. Engeland Schipper op de Sarah, jaar 1837
Bewick John Engeland Schipper op de Sarah, jaar 1838
Bewick W. Amsterdam Schipper op de Bywell, jaar 1840
Bewij Jacobus, 235 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)
Bewolde Albert 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 Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)
Bewolde jan Johannes 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)
Bewolde jan Johannes 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)

8214

1028/12
08-10-1839

8214

1028/12
08-10-1839

6278

194-5
20-02-1817

6673

118 + 71
Jaar 1818
418 blz. 4
07-10-1818

6680

5986

287-C lijst2
16-04-1814

6382

130
12-04-1814

6384

111
13-06-1814

8384

899-1 + 10
11-09-1841
908/1
14-09-1841
736-6 + 8
28-07-1841
824-12
21-08-1841
498/10, 2
21-05-1841

8384
8376
8380
8364

8369

589/28

6631

1066
02-09-1814

3589

10 t/m 15,
18 t/m 36
01-08-1842

3578

7, 13 en 40
30-12-1840

3579

8-l
04-02-1842
80
18-10-1843
734 en 751
11-10-1819
34-B
12-01-1820
1
07-12-1813

3579
6051
6054
6378

8380
8279
3579

823-11
20-08-1841
500/22, 309
15-05-1840
103-105
11-05-1742

Beyaard Douwe Jans 35 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)
Beyaard Douwe Jans 35 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)
Beyboer Luitjen Lulofs Koemelker te Augsbuur met (13 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot
den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt
waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Beyen J. F. Doctor te Wijk bij Duurstede Toegekend de Gouden Medaille ter waarde van 10 ducaten (3) jaar 1818
Beyen J. F. te IJsselstein, 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)
Beyer S. C. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met
derzelve onbetaalde tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar
1814 (5)
Beyer Tenbergen G. A (ondertekend als Tengbergen). , 1e Luitenant bij de algemene werving enz. enz. Onderwerp: een
Proclamatie waarin hij ten huize van Ruiter de Jan in Droevendaal te Leeuwarden wordt geangageerd voor de Armee van
den staat enz. enz. jaar 1814 (2)
Beyer Tengbergen G. A Bergsma Gilles S. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig
aan den ondertekende ( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.) hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst
geweest zijnde jaar 1814 (5)
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 (2)
Beyerinck M. Rijks Ingenieur, een betaling van 2e termijn aan de aannemers Mijnlieff J. Az. Te Krimpen aan de IJssel en
Doorenbos P. te Oldeboorn jaar 1841 (1)
Beyerinck M. Rijks Ingenieur, Onderwerp; aanleg van de weg Leeuwarden Harlingen, en proefheying van funderingen van
een brug jaar 1841 (2)
Beyerinck M. Rijksingenieur, Voorstel tot de vernieuwing van een Looden Privaat buis volgens zijn rapport enz. jaar 1841
(3)
Beyerinck M. 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)
Beyerinck M..----Feikema Douwe, Koopman te Franeker een handgeschreven brief met zijn handtekening----, Onderwerp;
betreft Taxatie grond met een schematische tekening van zijn grond, wordt ook in genoemd Beyerinck M. Ingenieur, jaar
1841 (5)
Beyert Hinke Gerbens geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen
Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de
algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in
aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke
de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter
Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de
winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de
eigenaren enz. enz. ook een aantal verklaringen Jaar 1814 (9) dossier (20)
Beyma á Thoe Kingma C.L te Joure ---- Willems W., Van Beyma á Thoe Kingma C.L , Willems W. te Joure
Directeuren van de Scheepvaart Maatschappij Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure, Onderwerp dat hun
reglement met de tarieven goedgekeurd zijn enz. ook is er veel correspondentie over verschillende andere
stoombootdiensten naar vekle ander e plaatsen enz. jaar 1840 en 1842 (155)
Beyma á Thoe Kingma C.L te Joure Directeur Friese Meer en Kanaalstoomboot Mij.---- Plantinga .P. H. c.s.
Beurtschippers van Joure, Sneek, IJlst, Heeg, Wousend, Sloten en de Lemmer , Onderwerp: dat van Koningswege de
Stoombootmaatschappij verpligt is de veren aan te kopen enz. jaar 1841 (8)
Beyma á Thoe Kingma C.L te Joure Directeur Vriesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij gevestigd te te Joure
het aanleggen van IJzeren Barges langs de trekvaart Sneek naar Leeuwarden getrokken door paarden enz. enz. jaar 1842 (4)
Beyma á Thoe Kingma C.L te Joure Directeur van de Friesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij. Jaar 1843 (2)
Beyma P. J. benoemd tot Vrederechter te Rauwerd en de eeds aflegging i.p.v. Adema B. die naar elders is verhuist jaar
1819 (4)
Beyma Petrus Johannes te Rauwerd, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Sneek
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Beyma Teye Eltes, ---- Tjepkema P. A. (Pieter Alles) Maire van Oostermeer verzoekt ontslag omdat hij vind dat hij op zijn
post is gehoond door het schuim des volks en dat dat de wijste en yverigste vrienden van het doorluchtige huis van Oranje
zig hebben onttrokken aan deze opstand enz. enz. en de aanleggers die hier bedoeld worden zijn: Bosma Jan Tietes,
Wijngaarden Gerben Klazes, Bonnema Alle Wolters, Beyma Teye Eltes, Cramer Cornelis Piers en Werf van der Klaas
Johannes en de boden welke het hebben rondgezegd zijn Meeter E. A en Vries de Gerben Roels enz. jaar 1813 (2)
Beyma Thoe Kingma C. L Directeur .Friese Meer en Kanaal Stoom Mij. Varende tussen Joure – Sneek – Lemmer en vise
versa, Betreft gedeeltelijk vrijdom van accijns op Steenkool voor het schip Willem I. jaar 1841 (10)
Beyma thoe Kingma C. L. Harlingen Directeur Friese Stoombootrederij, jaar 1840
Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W. van de Vriesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij Onderwerp:
Toestemming tot het aanleggen met ijzeren barges enz. jaar 1843 (9)
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Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W. van de Vriesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij Onderwerp een
protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende request, Dalsen
van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843
(2) dossier (30)
Beyma thoe Kingma Mr. C. L.---- Friesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij gevestigd te te Joure Onderwerp
een heel dossier over reglementen op de dienst van de ijzeren barges en dat evt. overtredingen zullen telkens gestraft worden
met enz. enz,. jaar 1843 (50)
Beyma thoe Kingma van C. L verzoekt vrijdom voor 6000 tonnen turf voor de stoomboot mij. Enz. enz. jaar 1841 (2)

Beyma thoe Kingma van Coert L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Beyma thoe Kingma van J. M. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland
waarvoor de Kontributie over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)
Beyma Thoe Kingma van Jonkheer Frederik H. , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming, jaar 1916 (4)
42
Beyma thoe Kingma van Jonkheer Frederik Hessel, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven
07-01-1915
ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming jaar 1915 (2)
250
Beyma Thoe Kingma. J. M. van., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei
00-00-1823
1823 tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs,
Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W.,
Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius
Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma
Thoe Kingma J. M. van., Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,
Greuve J. K. de, Pas, E. jaar 1823 (47)
949/13
Beyma v . Jonkheer M. te Zwein, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en
20-09-1841
sterke dranken welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
988-3, 16
Beyma v. C. L. te Joure,, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
Bladzijde 1
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
26-09-1839
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
988-3, 16
Beyma v. C. L. te Joure,, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
Bladzijde 1
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
26-09-1839
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
191-2-v
Beyma van C. L. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
06-03-1814
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)
480
Beyma van C. L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
06-07-1820
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
398
Beyma van C. L. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
30-05-1818
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
457
Beyma van C. L. te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
13-05-1815
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)
398
Beyma van E. M. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
30-05-1818
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
02-02-1825 6- Beyma van E. M. lid van de commissie die een opgave doen van voorgedragen Schatters van de Personele Belastingen voor
2-A
1825 in dienst van de ontvanger van Tzum enz. jaar 1825 (2)
02-02-1825 6- Beyma van E. M. lid van de commissie die een opgave doen van voorgedragen Schatters van de Personele Belastingen voor
3-A
1825 in dienst van de ontvanger van Almenum enz. jaar 1825 (2)
457
Beyma van E. M. te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
13-05-1815
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)
480
Beyma van Eduart M. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
06-07-1820
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
480
Beyma van Evert L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
06-07-1820
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
30-4
Beyma van J. H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
09-01-1817
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)
453
Beyma van J. M. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
366
Beyma van Jacobus Matthijs, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in
11-04-1822
het Kanton Hindelopen, arrondissement Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
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Beyma van Julius Matthijs Hindelopen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Beyma van Julius Matthijs Hindelopen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Beyma van Julius Matthijs Hindelopen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (4)
Beyma van Julius Matthijs Hindelopen 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)
Beyma van Julius Matthijs Hindelopen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement over het 3e kwartaal Jaar 1821 (3)
Beyma van Julius Matthijs Hindelopen 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)
Beyma van Julius Matthijs Hindelopen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement over het het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Beyma van Julius Matthijs Hindelopen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar
zijn functie en zijn Tractement over het het 1e kwartaal Jaar 1825(4)
Beyma van Julius Matthijs zijn eedsaflegging betreffende zijn functie van Vrederechter te Hindelopen jaar 1820 (1)
Beyma van Julius Matthijs, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Sneek die op den 1e dag van het
vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Beyma van Julius Matthijs, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in
het Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Beyma van Julius Matthijs, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Beyma van Julius Matthijs, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Beyma van Julius Matthijs, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Beyma van Julius Matthijs, 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)
Beyma van Julius Mattijs te Hindelopen, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Beyma van Mevr. De weduwe te Weidum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken
zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Beyma van P. J. Boer 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)
Beyma van P. J., Boer te Weidum met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Beyma van Petrus Joh. te Weidum---- Volkhamer J. Commanderende het 3e/2e/ Bat. 8e afd. inf. in Garnizoen te
Leeuwarden/Coevorden, hij wordt vermeld op de staat houdende benoeming der Civiele Leden in de Miliecieraden voor de
ligting van 1825, jaar 1825 (7)
Bey-ma van Petrus Johannes te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825 (4)
Beyma van Petrus Johannes te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Beyma van Petrus Johannes te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Beyma van Petrus Johannes te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (4)
Beyma van Petrus Johannes te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Beyma van Petrus Johannes te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 3e kwartaal Jaar 1821 (3)
Beyma van Petrus Johannes te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Beyma van Petrus Johannes te Rauwerd , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Beyma van Petrus Johannes 36 jaar, te Weidum wonende Hij staat in een document als candidaat voor de functie van
Vrederechter te Rauwerd enz. enz. jaar 1819 (4)
Beyma van Petrus Johannes te Rauwerd, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Beyma van Petrus Johannes te Rauwerd, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Sneek van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Beyma van Petrus Johannes Vrederegter van het Kanton Rauwerd en Weidum en Gosliga Pier Johannes Landbouwer te
Beers verzoeken vrijstelling van boete door hen verbeurd enz. dat zij hebben overtreden de wet art. 13 der successie terzake
zij als testamentaire executeurs in den boedel en nalatenschap van wijlan Jans Tjetske weduwe van Tuininga Klaas Wybes
waarvan het saldo was f. 7522,25 enz. enz. jaar 1825 (4)
Beyma van Petrus Johannes, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Sneek die op den 1e dag van
het vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
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Beyma van Petrus Johannes, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie
in het Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Beyma van Petrus Johannes, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in
het Kanton Rauwerd, arrondissement Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Beyma van Petrus Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Beyma van Petrus Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Beyma van Petrus Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren
in het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Beyma van Petrus Johannes, 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)
Beyma van Petrus Julius staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der
Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook
ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Beyma van Thoe Kingma C. S.,---- Beijma E. M. (Eduard Marius) van, Grietman 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)
Beyma van thoe Kingma Julius Matthijs hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en
wordt voorgedragen als kandidaat enz. jaar 1825 (4)
Beyma van W. van Westdongeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Beymaier W. ---- Hingst van J. G. Sergeant Sergeant van de Wagt het bleek als dat ik toen Commandant van de Wagt was
er geen andere superieur dan de Luitenant van de Wagt men hadde drie posten en wierden op het uur afgelost enz. de
President van de Krijgsraad vraag waartom heeft u de Heer Capitain Beyma zoo brutaal bejegend waarop ik zeide dat heb
ik niet gedaan en de navolgende waren daarbij aanwezig Buwma A. Capitain bij de 1e Compagnie, Wiggers T. Capitain
bij de 3e Compagnie, Brunger K. 1e Luitenant bij de 5e Compagnie, Wiersma S. 2e Luitenant bij de 6e Compagnie en
mijnheer Eisma Luitenant Kwartiermeester
Beystra R. A.---- Stuur R. C. Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij heeft goed gevonden dat door het overlijden van Beystra R. A. en de benoeming van Faber L. tot
Adjunkt Schout twee vacatures in den raad dezer gemeente zijn opengevallen en er worden voorgedragen Eskes B.
afgetreden Schout en Meinardi Joh’s Distelateur enz. jaar 1815 (1)
Beystra Willem Sjoerds te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag
en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Beytschat Sytse C. ten dienst geweest heeft van het gemeene bestuur ontvangen f. 15 voor het vervoeren met 2 paarden en
hooiwagen met kruid naar Leeuwarden enz. jaar 1814 (2)
Bezema A., Secretaris van de Coop ver. 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)
Bezembinder Hendrik, 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)
Bezemer Arie Weidum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Bezemer Aril Met signalement Veldwachter te Weidum, jaar 1915 (3)
Bezemer den Clement ,Schutter 4e Afd. Zuid Hollandsche schutterij * 12-08-1805 Dordrecht , 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)
Bezooijen M. te Maassluis, 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
Bezooijen M. te Maassluis, 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
Bezorger M, Schoenen 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)
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Bezorger M. wegens leverantie als Schoenmaker onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812 jaar 1814 (7) dossier (18)

Bezorger M. wegens leverantie van Hout 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)

Bezorger Maretinus 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)
Bezorger Martinus 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)
Bezorger Martinus te Sneek , hij verzoekt een betaling voor de levarantie van 1343 paren schoenen voor de Landmilitie enz.
enz. tevens een handgeschreven brief door hem ondertekend, jaar 1814 (4)
Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het batailloon Stedelijke
Schutterij enz. jaar 1815 (5)
Berkenpas Abraham Menaldum Beurtschipper Menaldum, Lwd, Franeker , jaar 1881 Dossier (9)
Beima Rijkele, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no.
150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Belder Jan,113 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)
Beers Gerrit Jan, 123 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)
Belder Jan, 139 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)
Benders Grietje----- Achenbach Hendrik Andreas geboren 21-01-1794 te Woerden zoon van Andreas Georg en Benders
Grietje, hij heeft zijn verplichtingen wegens de Militie niet voldaan jaar 1825 (5)
Berkel van Henricus, Fuselier 5e afdeeling Infanterie * 03-07-1811 Uden, 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)
Berghoven Jan 578 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)
Berkhoven Jan, 621 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)
Bergh van den Catharina geboren 19-05-1747Breda, gewezen religieuze in het Klooster te Antwerpen wonende te
Woudsend. Onderwerp bij haar intreding is haar beloofd dat zij 300 brabandse guldens zal ontvangen per jaar, maar door
de Franse overheersing enz. enz. jaar 1817 (3)
Bergh van den, Catharina van den Bergh * 19-05-1749 Breda Religieux geprofest in het Klooster te Antwerpen, zij woont
1817 te Woudsend, jaar 1817
Beekkerk Haye overleden---- Jongsma Ernestus * 19-12-1775 Appingedam, staat vermeld op een document; voordracht
van personen ter vervulling van de post Ontvanger der Registratie enz. i.p.v. Beekkerk Haye overleden een document met
10 kolommen info. Enz. jaar 1822 (3)
Bersma Alle Hendriks geb te Oldeberkoop 28-02-1776 met een signalement en reeds beklede posten----- Beute Harmen
Hendriks Kandidaat voor de post als Ontvanger te Duurswoude en Bersma Alle Hendriks jaar 1824 (6)
Berg van J.---- Attama Maria Lucia * 16-10-1786 weduwe van Berg van J. wordt vermeld in een ondertekend document
van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat deze persoon in de
Ommerschans is opgenomen enz. jaar 1841 (5)
Berkel Leendert * 28-12-1787 Delft 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 augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes
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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)
Bernier Henri *15-04-1788 Brussel wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met
hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz.
jaar 1817 (3)
Beekkerk Simon v n Sloterdijk * 22 mei 1792----Driessen Antonides* 23-05-1782 en overleden 24-07-1821 Inspecteur der
registratie en Domeinen door zijn overlijden is zijn post vacant en worden er een aantal andere personen voorgedragen
waaronder eerstgenoemde enz. jaar 1822 (3)
Beckman Albert * 05-12-1793 Bekbergen wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de
Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige
onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun
incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van
ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook
merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)
Beer de Anke Jacobs---- Jong de Jetze Jetzes * 13-06-1795 z.v. Jong de Jetze Jetzes en Beer de Anke Jacobs 13 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman
van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als
bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar
vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Beer de Geert---- Beer de Klaas * 25-07-1795 z.v. Beer de Geert en Hettema Hij..? 12 is zijn volgnummer geboorte en zijn
ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van
dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is
verleend enz. jaar 1817 (4)
Beer de Klaas * 25-07-1795 z.v. Beer de Geert en Hettema Hij..? 12 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat
vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat
van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817
(4)
Beek van der Jan * 23-07-1796 Schiedam 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)
Beer de Grietje Jacobs---- Wijntje Jacob Mathijsen * 13-12-1796 z.v. Wijntje Mathijs Klasen en Beer de Grietje Jacobs 6 is
zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van,
Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar
vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Beer de Hendrik Gerrit * 20-09-1797 Pekela 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)
Behn Johan Pieter Willem * 04-05-1798 Hamburg , Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , uit Oost Indie teruggezonden met het Schip Generaal Chassee in 1837
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)
Behn Johan Pieter Willem Geb. Hamburg (De) 4-5-1798. Fuselier bij de Oost-Indische infanterie Jaar 1837
Bergsma Cornelis wonende te Idaard, geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus Bergsma en Jetske
Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam, van Scheltinga Bergsma Dossier en een afschrift
van het testament van Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen Arent Cornelis van Scheltinga, en wijlen
Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te
nemen jaar 1822 (12)
Bergsma Cornelis wonende te Idaard, geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus Bergsma en Jetske
Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam, van Scheltinga Bergsma Dossier en een afschrift
van het testament van Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen Arent Cornelis van Scheltinga, en wijlen
Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te
nemen jaar 1823 (12)
Bergsma Cornelis wonende te Idaard, geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes Casparus Bergsma en Jetske
Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam, van Scheltinga Bergsma Dossier en een afschrift
van het testament van Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen Arent Cornelis van Scheltinga, en wijlen
Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te
nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga , en
E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga. jaar 1822 en
1823 (9)
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Besserer J. L. G. * 13-01-1803 Nijmegen, Fuseler in het Oost Indisch leger infantere Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis
van de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Emanuel 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)
Bell???gé Louis * 03-03-1803 Schagen; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met
briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt,
voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een
kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Belkmeer Gabe * 07-09-1805 z.v. Belkmeer Haye en Kam van der Ymkje en Koets Dirk * 29-11-1805 z.v. Koets
Christoffel en Veen van Pieterneltie beide te Leeuwarden wonende en geboren , zij hebben hunne verplichtingen wegens
de Militie niet voldaan jaar 1825 (5)
Belkmeer Haye---- Belkmeer Gabe * 07-09-1805 z.v. Belkmeer Haye en Kam van der Ymkje en Koets Dirk * 29-11-1805
z.v. Koets Christoffel en Veen van Pieterneltie beide te Leeuwarden wonende en geboren , zij hebben hunne
verplichtingen wegens de Militie niet voldaan jaar 1825 (5)
Beer, de Jacob Geb. 2-11-1806 Amsterdam. Flankeur bij het 6e bataillon inf. -Bij sententie van het Hoog Militair
Geregtshof in Indië van den 11 maart 1834, veroordeeld tot drie jaten kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den
militairen stand, wegens desertie met afspraak en beganen diefstal in de chambrée, voorts het medenemen va kleine
equipementstukken.
-Naar nederland teruggezonden met het schip “Sumatra”. 2e quartaal 1837
Berlo van Petrus Arnoldus 06-01-1808 Den Bosch, Korporaal in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de 3 Maria’s in 1835 enz,
en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm
van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Bekkers Johannes * Erp 22-01-1808, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Bergh van den Joannes * Uden 18-05-1808, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Beek van Johannes * Gemert 02-02-1810, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Beening, Jan Beening geb. 04-06-1810 Groningen tot den doodstraf met den strop veroordeeld enz. jaar 1839 (7)
Beer de Jacob Flankeur , 6e Bataillon infanterie * 28-06-1812 Harnols Oostenrijk, 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)
Beket Jan, Kanonnier 1ste regiment artillerie * 06-08-1813 Oudenhoorn, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met
briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden
personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Benit Jan Christiaan Geb. 22-7-1814 Amsterdam. Matroos eerste klasse bij de Koloniale Marine “Als schelm weggejaagd,
ter zake van een vroeger tegen hem gewezen vonnis”. 1839
Bergen van Johannes Jurriaan * 05-08-1815 Amsterdam staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen
behorende tot de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag
weggezonden of bij regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij is met een briefje van ontslag
weggezonden ter zake van een vroeger tegen hem gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5)
Benthem Kiewiet Lammert Hendriks zich zedert 15-09-1817 als deserteur gedragen heeft wordt vermeld in een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie ook dat hij zich waarschijnlijk in de Graafschap Benthem
bevind enz. jaar 1817 (1)
Berg van den Willem, Fuselier 2e afd. Infanterie * 04-11-1817 Heerden, 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)
Berthout Andries Fkankeur 2e afdeeling Infanterie * 21-12-1818 Tilburg, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met
briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden
personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)
Berendsen Bernardus * Zevenaar 13-02-1820, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Beukelaar Philip (ingekomen 6 Mei 1822), hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk
Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met
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in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering,
datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Beukelaar Philip (ingekomen 4 Juni 1822), hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk
Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met
in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering,
datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Belkmeer Gabe en Koets Dirk zij zijn op 4 januari 1824 voor den militaire dienst geschikt bevonden jaar 1825 (1)
Berendonck van Willem een doodsextract van hem overleden Mei 1824 te Antwerpen jaar 1824 (2)
Berg van der Maria Lamina Hilles 21-12-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van -Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document zend-ing 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)
Berge ten Ernst gerrits overl. 13-05-1839 betreft zijn nalatenschap een huis aan de Vismarkt te Lwd. en bouwland onder
Lwd. Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz.
enz. jaar 1841 (3)
Berghuis Albert---- Nauta Kl. Senior geboren 26 Mei 1855 te Dokkum hij is benoemd als zetter der belastingen i.p.v.
Tuininga K. die de functie niet aanneemt tevens wordt ook voorgedragen Berghuis Albert geb. 29-04-1862 Dokkum
Grutter van beroep enz. jaar 1914 (1, dossier 9)
Bergman Oenze * 07-04-1861 Leeuwarden Veldwachter Leeuwarden, jaar 1916 (3)
Bekkema Uilke * 04-10-1888 Surhuisterveen, zijn voordracht en benoeming als Veldwachter te Achtkarspelen ,een
handgeschreven brief met zijn handtekening (proefprocesvebaal), jaar 1916 (15)
Bergsma Gerrit * 8 aug. 1894 Nijega Veldwachter te Smallingerland, jaar 1917 (2)
Bergum, Overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters
van de gemeenten aan de Comm. van de Koningin, en opgaven van verloren gegane dieren, veevoeders, hooi, lijsten met
namen van de getroffenen (onder familienaam opgenomen in deze index) de gemeenten zijn; Achtkarspelen ,
Utingeradeel, Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd,
Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum, Regering Dokkum, Oosterwolde,
Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum,
regering Sneek, IJlst jaar 1916 (1)
‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Berkel Jan 77 is zijn volgnummer en Overmaes 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)
Berends Jan 1 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met
een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz.
jaar 1841 (7)
Beijnen Johannes Henricus, Lancier 1ste regiment lanciers * 13-03-1818 Den Haag, hij wordt vermeld op een Nominative
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij
de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met
briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden
personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Beswick W. Kapitein is met zijn schip de Tees op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Hull, 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)
Beekkerk Haye ontvanger der registratie is overleden 5 september dezes jaar hij was het 7e lid van het Collegie van
Regenten , komt voor in een document van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te
Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden enz. enz. jaar 1822 (6)
Bergsma Meine Harmens hij heeft op 1 oktober dezes jaar zijn functie als schoolonderwijzer te Nieuwehorne aanvaard enz.
jaar 1823 (1)
Beetsma Roelof J. hij is 24 November in dienst getreden als schoolonderwijzer te Hantumhuizen jaar 1818 (1)
Beetsterzwaag , Overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de
Burgemeesters van de gemeenten aan de Comm. van de Koningin, en opgaven van verloren gegane dieren, veevoeders,
hooi, lijsten met namen van de getroffenen (onder familienaam opgenomen in deze index) de gemeenten zijn;
Achtkarspelen , Utingeradeel, Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum,
Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum, Regering
Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega,
Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst, jaar 1916 (1)

